
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Duurzaam bouwen met de tijd mee
een dubo instrument vroeg in het ontwerpproces voor ééngezinswoningen

Janssens, M.J.; Veeze, D.

Award date:
2004

Link to publication

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

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

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

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/8ad5d379-52c4-47d2-8564-d75df82b9c45




DUURZAAM BOUWEN MET DE TIJD MEE 
Een dubo instrument vroeg in het ontwerpproces voor eengezinswoningen 

Afstudeeronderzoek in oodracht van: 
Technische Universiteit Eindhoven 

faculteit Bouwkunde 
capaciteitsgroep Bouwtechnisch ontwerpen 

Hurks Bouw & Vastgoed 8.V. sector vastgoed 

Mark Janssens 
Daan Veeze 

Eindhoven, februari 2004 



Colofon 
Auteurs: 

Begeleiding: 

Foto kaft: 

Productie: 

Afstandsverklaring 

Mark Janssens (498693) 
Chopinlaan 10 
5707 RE Helmond 

Daan Veeze (499792) 
Sin! Philomenastraat 13 
5622 CG Eindhoven 

Technische Universiteit Eindhoven 
Dr. Ir. P.A. Erkelens, universitair hoofddocent, faculteit Bouwkunde, capaci
teitsgroep Bouwtechnisch ontwerpen 

Ir. G.J.W. van den Brand, universitair docent, faculteit Bouwkunde, capaci
teitsgroep Bouwtechnisch ontwerpen 

Ir. M.H.P.M. Willems, universitair docent, faculteit Bouwkunde, capaciteits
groep Architectuur 

Hurks Bouw & Vastgoed B.V. 
Ir. F.C.J. Rienks, projectcoordinator Hurks Bouw & Vastgoed B.V. 

N. van Onna 

Meester & de Jonge B.V. 

Dit rapport geeft he! verslag weer van een eindstudie, die is gedaan voor het doctoraal examen bouw
kundig ingenieur. Het rapport heeft daarbij mede gediend als toetssteen voor de beoordeling van de 
studieprestatie. In he! rapport voorkomende conclusies, resultaten, becijferingen e.d. kunnen verregaand 
onderzoek vereisen alvorens voor extern gebruik geschikt te zijn. 
Wij beschouwen dit rapport daarom als een intern rapport dat niet zonder onze toestemming voor externe 
doeleinden mag worden gebruikt. 



VOORWOORD 

Dit rapport is geschreven in het kader van ons verschuldigd. We willen echter deze gelegenheid 
afstuderen aan de Technische Universiteit Eind- graag aangrijpen om met name onze afstudeer
hoven, studierichting Bouwkunde, capaciteitsgroep commissie te bedanken: Geert-Jan van den Brand, 
Bouwtechnisch Ontwerpen. In dit rapport beschrij- onze eerste begeleider, Peter Erkelens, de voorzit
ven wij het onderzoek dat we hebben verricht naar ter van onze commissie, Maarten Willems, onze 
een instrument om duurzaam bouwen vroegtijdig begeleider uit de capaciteitsgroep Architectuur en 
in het bouwproces te integreren. Deze opdracht Friso Rienks, onze begeleider binnen Hurks Bouw 
is in samenwerking met Hurks Bouw & Vastgoed & Vastgoed B.V. 
B.V. tot stand gekomen. He! vernchte onderzoek 
is een aanzet voor een (eventuele) vervolgstudie Daamaast zijn er ook personen die niet actief aan 
waann he! instrument in zijn geheel kan worden het proces hebben deelgenomen, maar die voor 
uitgewerkt. ons afzonderlijk onmisbaar zijn geweest door hun 

aanwezigheid, hun luisterend oor en de steun die 
Gedurende he! gehele afstudeertraject zijn vele ze ons gegeven hebben in tijden dat he! niet zo 
personen betrokken geweest bij de totstandko- vlotte. Ook hen willen we graag op deze manier 
ming van di! eindrapport en he! hierbij behorende bedanken. 
instrument. We zijn aan al deze personen veel dank 

Eindhoven, februari 2004 
Mark Janssens 

Daan Veeze 



"'CS :::--CD 
"'CS 



INHOUDSOPGAVE 2.4.1.5 Materiaalgebonden 
Milieuprofiel van 
Gebouwen 29 

9 
2.4.1.6 Gemeentebeleid 

Samenvatting 
duurzaam bouwen 29 

2.4.2 Toekomstvisie overheidsbeleid 
duurzaam bouwen 29 

1 lnleiding 11 2.5 Beleid van Hurks Bouw & 
1.1 Probleemschets 11 Vastgoed B.V. omtrent duurzaam 
1.2 Probleem· en doelstelling 11 bouwen 30 
1.3 Onderzoeksvragen 12 2.6 De conclusies met betrekking tot het 
1.4 Uitwerking onderzoeksvragen 12 instrument 31 
1.5 Onderzoeksaanpak 14 
1.6 Afbakening 15 

1. 7 Leeswijzer 15 3 De bouwstenen van het 
instrument 33 

3.1 lnleiding 33 
2 Duurzaam bouwen 17 3.2 Visie op het te ontwikkelen 

2.1 lnleiding 17 instrument deel 1 33 
2.2 Begripsbepaling 17 3.3 Het bouwproces 35 

2.2.1 Definitie 1 17 3.3.1 Bouwproces volgens Jellema 35 
2.2.2 Definitie 2 17 3.3.2 Het bouwproces volgens Hurks 
2.2.3 Definitie 3 17 Bouw & Vastgoed 8.V. 36 
2.2.4 Definitie 4 18 3.3.3 Conclusies met betrekking tot het 
2.2.5 Nieuwe definitie 18 bouwproces 37 

2.3 Deelgebieden 18 3.4 Bestaande instrumenten 38 
2.3.1 Omschrijving deelgebieden 18 3.4.1 EPN 38 
2.3.2 Onderlinge samenhang 3.4.2 Nationaal Pakket Duurzaam 

deelgebieden 20 Bou wen 40 
2.3.3 Keuze deelgebieden 20 3.4.3 DCBA-methode 41 
2.3.4 Uitgebreide omschrijving van de 3.4.4 Conclusies met betrekking tot de 

gekozen deelgebieden 23 bestaande instrumenten 42 
2.3.4.1 Materialen 23 3.5 Voorbeeldprojecten 43 
2.3.4.2 Energie 24 3.5.1 Voorbeeldproject 

2.4 Overheidsbeleid duurzaam bouwen 25 "Nieuwbouwwoningen "Aan de 
2.4.1 Huidige overheidsbeleid Noten te Echt" 43 

duurzaam bouwen 25 3.5.2 Voorbeeldproject 
2.4.1.1 De Nationale "Nieuwbouwwoningen Noordertoght 

Milieube/eidsplannen 25 te Grootebroek" 44 
2.4.1.2 Het plan van aanpak 3.5.3 Voorbeeldproject 

Du Bo 27 "Nieuwbouwwoningen Eva 
2.4.1.3 Energia prestatie norm 28 Lanxmeer te Culemborg" 45 
2.4.1.4 Derde Energienota 28 3.5.4 Conclusies voorbeeldprojecten 46 



3.6 Visie op het te ontwikkelen 4.6.2 Werking stap 2 77 

instrument deel 2 50 4.6.3 Werking stap 3 79 

4 Het instrument GROEN 53 5 Toetsen van het instrument 

4.1 lnleiding 53 GROEN 83 

4.2 Ontwerp van het instrument GROEN 53 5.1 lnleiding 83 

4.3 Aanpak voor het instrument GROEN 55 5.2 De workshop 83 

4.3.1 Stap 1 56 5.2.1 Doel van de workshop 83 

4.3.1.1 Doe/ van stap 1 56 5.2.2 De voorbereiding 83 

4.3.1.2 Gebruik van stap 1 56 5.2.3 De inhoud van de workshop 84 

4.3.1.3 Plan van uitwerking van 5.2.3.1 De introductie 84 

stap 1 56 5.2.3.2 De ontwerpopdrachten 84 

4.3.2 Stap 2 57 5.2.3.3 De evaluatie 85 

4.3.2.1 Doe/ van stap 2 57 5.2.4 De resultaten 85 

4.3.2.2 Gebruik van stap 2 57 5.2.4.1 Uitwerking workshop 

4.3.2.3 Plan voor uitwerking van groep 1 85 

stap 2 57 5.2.4.2 Uitwerking workshop 

4.3.3 Stap 3 58 groep 2 87 

4.3.3.1 Doe/ van stap 3 58 5.2.4.3 Uitwerking workshop 

4.3.3.2 Gebruik van stap 3 58 groep 3 88 

4.3.3.3 Plan voor uitwerking van 5.2.4.4 Commentaren van de 

stap 3 59 deelnemers 90 

4.4 Afbakening van de uitwerking van 5.2.5 Observatie 91 

instrument GROEN 59 5.2.6 Conclusies workshop 92 

4.5 Uitwerking instrument GROEN 59 5.3 Eigen toets 93 

4.5.1 Onderverdeling 59 5.3.1 Doel van eigen toets 93 

4.5.1.1 Onderverdeling stap 1 60 5.3.2 De opdracht voor de eigen toets 93 

4.5.1.2 Onderverdeling 5.3.3 Resultaten eigen toets 93 

keuzetabellen stap 2 60 5.4 Conclusies toetsen instrument 

4.5.1.3 Onderverdeling GROEN 98 

keuzetabellen stap 3 66 
4.5.2 De waardering 68 

4.5.2.1 De waardering stap 1 68 6 Conclusies en aanbevelingen 99 

4.5.2.2 De waardering 6.1 lnleiding 99 

stap 2 en 3 69 6.2 Conclusies 99 

4.5.3 De inhoud 73 6.2.1 Conclusies met betrekking tot het 

4.5.3.1 De inhoud van stap 1 73 instrument GROEN 99 

4.5.3.2 De inhoud van stap 2 73 6.2.2 Conclusies met betrekking tot 

4.5.3.3 De inhoud van stap 3 75 duurzaam bouwen en het 

4.6 De werking van het instrument instrument 101 

GROEN 76 6.2.3 Conclusie met betrekking tot het 

4.6.1 Werking stap 1 76 afstudeerproces 102 



6.3 Aanbevelingen 102 

Literatuurlijst 105 

Begrippenlijst 107 

Bijlagen 109 
Bijlage I Deelgebieden duurzaam 
bouwen 111 
Bijlage II Het programma van eisen 
van Eva Lanxmeer 119 
Bijlage Ill Interviews met architecten 
van de voorbeeldprojecten 123 
Bijlage IV Totstandkoming van 
keuzecriteria 143 
Bijlage V Vragenlijst studenten 149 
Bijlage VI Opdrachten workshop 161 
Bijlage VII Evaluatieformulier workshop 167 





SAMENVATTING 

Voor architecten en opdrachtgevers wordt het 
steeds moeilijker om te voldoen aan de wetgeving 
die voorziet in het minimaliseren van de milieube
lasting binnen de bouwsector. Dit komt omdat deze 
wetgeving voortdurend wordt aangescherpt en 
uitgebreid. Een oplossing hiervoor is om vroeger in 
het bouwproces rekening te houden met de dubo
aspecten. De vraag is dan ook hoe beslissingen 
in een vroege fase van het bouwproces op een 
dusdanige wijze genomen kunnen worden, dat de 
milieubelasting van een gebouw tijdens de gehele 
levensduur geminimaliseerd wordt. Het instrument 
GROEN is ontwikkeld om architect en opdrachtge
ver te helpen bij het nemen van deze beslissingen 
bij eengezinswoningen. 

Het begrip duurzaam bouwen is een verza
melkreet geworden voor allerlei maatregelen die 
de milieubelasting binnen de bouwsector moeten 
verminderen. Duurzaam bouwen is bouwen op een 
manier dat het milieu gedurende alle fases van het 
bouwproces (van winning tot sloop) zo min moge
lijk wordt aangetast. Hierbij dienen de bestaande 
mogelijkheden en leefcondities voor de huidige en 
toekomstige bevolking van de aarde (mens, plant 
en dier) te worden behouden. Het ministerie van 
VROM heeft duurzaam bouwen gestimuleerd door 
de bouwgerelateerde wetgeving gedeeltelijk aan 
te passen en door het verstrekken van subsidies 
voor bijvoorbeeld het toepassen van zonneboilers. 
Duurzaam bouwen is onder te verdelen in verschil
lende deelgebieden zoals energie, materiaal, water 
en binnenmilieu. 

Het instrument GROEN gaat in op de deelgebieden 
energie en materiaal. Het instrument richt zich op 
het ontwerpproces, van het maken van het pro
gramma van eisen tot de bestekfase. Voor dit ge
bied zijn reeds veel (bestaande) instrumenten aan
wezig zoals: Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen, 
EPN en DCBA-methode. Het grootste nadeel van 

deze instrumenten is, dat ze niet ingaan op het ge
hele ontwerpproces en daarin de gebruiker van grof 
naar fijn begeleiden om tot het uiteindelijke resul

taat te komen. Daarnaast gaan deze instrumenten 
alleen in op duurzaam bouwen en worden andere 
relevante ontwerpaspecten achterwege gelaten. 
Daarom is het instrument GROEN ontwikkeld. 

Aan de hand van een studie naar het bouwproces, 
bestaande instrumenten en drie voorbeeldprojecten 
is bepaald waar welke beslissingen worden geno
men met betrekking tot de gekozen deelgebieden. 
Hieruit zijn 4 stappen ontstaan die steeds gedetail
leerder ingaan op het nemen van beslissingen in de 
ontwerpfase van eengezinswoningen. 

Stap 1 van het instrument is een stap waaruit advie
zen volgen voor het maken van een schetsontwerp. 
Deze stap bestaat uit zes hoofdgroepen, een voor
beeld hiervan is zonne-energie. Deze hoofdgroepen 
zijn verdeeld in ontwerpniveaus, op een soortgelijke 
manier als gedaan is in de DCBA-methode. Bij 
zonne-energie zijn dit: I. geen gebruik van zonne
energie, II. gebruik van passieve zonne-energie, Ill. 
gebruik van actieve zonne-energie en IV. gebruik 
van passieve en actieve zonne-energie. De archi
tect en opdrachtgever moeten voor elke hoofd
groep een keuze maken uit de ontwerpniveaus. 
Per ontwerpniveau worden aandachtspunten voor 
het maken van het schetsontwerp gegeven. Op 
deze manier wordt dit ontwerp voorbereid op de 
vervolgstappen. In stap 2 worden door de architect 
en de opdrachtgever een materiaal- en energie
concept gekozen. Aan de hand van keuzetabellen 
kan een draagstructuur en een installatieconcept 
worden gekozen. Bij het installatieconcept wordt 
ingegaan op het ventilatie- en temperatuursysteem. 
In stap 3 wordt (wederom met keuzetabellen) de 
gekozen draagstructuur en het gekozen installatie
concept verder uitgewerkt. Tijdens dit onderzoek 
is bij de draagstructuur ingegaan op de begane 
grond- en verdiepingsvloer en het binnenblad. Met 
betrekking tot het installatieconcept is ingegaan 
op het verwarmings- en warmtapwatertoestel. 



: 
E Stap 4 behelst een rekenprogramma waarin het 
~ gehele ontwerp tot op een zeer gedetailleerd ni-
.g veau ingevoerd dient te warden, zoals bijvoorbeeld 

gedaan wordt in het instrument Eco Quantum. 
Tijdens dit onderzoek is niet verder ingegaan op 
stap 4. Met het instrument kan tijdens het gehele 
ontwerpproces beoordeeld warden hoe het ontwerp 
scoort met betrekking tot energie en materiaal. Dit 
resulteert uiteindelijk in stap 3 tot een materiaal- en 
een energiecoefficient die gebruikt kunnen warden 
ter indicatie bij het beoordelen van het ontwerp op 
duurzaamheid. 

Behalve dat het instrument ingaat op eigenschap
pen met betrekking tot duurzaam bouwen zijn ook 
andere relevante ontwerpaspecten van de mogelij
ke oplossingen in het instrument opgenomen, zoals 
brandwerendheid, luchtkwaliteit, thermisch comfort 
e.d. Op deze manier warden in het instrument 
GROEN aspecten van duurzaam bouwen gecom
bineerd met de overige relevante ontwerpaspecten 
en zo kunnen architect en opdrachtgever komen 
tot een complete afweging voor het te realiseren 
project. 

Met het instrument GROEN zoals dit ontwikkeld is 
tijdens deze afstudeerperiode, is de basis gelegd 
voor een instrument dat door de architect en de 
opdrachtgever gebruikt kan warden gedurende 
het gehele ontwerpproces om tot een duurzaam 
ontwerp te komen. Het instrument bevordert het 
toepassen van duurzaam bouwen door de extra 
kwaliteiten weer te geven die duurzaam bouwen in 
de woning aanbrengt, zoals bijvoorbeeld een goed 
binnenklimaat en een goede orientatie op de zon. 
Hierdoor moet duurzaam bouwen aantrekkelijker 
warden en de vraag van de consument naar duur
zaam bouwen toenemen. 



HOOFDSTUK 1 
INLEIDING 

1.1 Prob/eemschets 
Door onder andere de snelle groei die de wereld
bevolking heeft doorgemaakt en door de techno
logische ontwikkeling van de afgelopen decennia 
zijn milieuproblemen ontstaan. Te denken valt 
aan vervuiling, uitputting van natuurlijke bronnen 
(tropische oerwouden, aardoliebronnen e.d.) en 
aantasting van de ozonlaag door het gebruik van 
fossiele brandstoffen. Door deze problemen ont
staat er schade aan de menselijke gezondheid, aan 
planten en dieren. Om een halt toe te roepen aan 
deze aantastingen van het milieu, zijn in het begin 
van de jaren zeventig de eerste activiteiten omtrent 
milieubesparing gestart. Het eerste officiele rapport 
hierover is "Het rapport van de Club van Rome" uit 
1972. Dit rapport heeft ons met de neus op de feiten 
gedrukt: er dreigde groot gevaar met betrekking tot 
de uitputting van grondstoffen en voor milieuver
ontreiniging. Later heeft de commissie Brundtland 
mensen meer persoonlijk aangesproken door te 
wijzen op ieders verantwoordelijkheid voor de 
leefomstandigheden van de eigen kinderen en 
de generaties na hen. Ook op nationaal niveau is 
sindsdien een beleid gevolgd dat de belasting op 

vroeger stadium van het bouwproces rekening 
worden gehouden. Voor bedrijven in de bouwsector 
wordt het daardoor steeds moeilijker om aan de ge
stelde eisen te voldoen. Het is daarom van essen
tieel belang voor een bedrijf uit deze sector om nu 
al te kijken naar de toekomstige bouwgerelateerde 
wetgeving en het beleid hierop aan te passen. Door 
deze kennis al te verwerken in het bedrijfsproces, 
kan het bedrijf een goede concurrentiepositie ver
werven. Kortom het is voor bedrijven de vraag: Wat 
is in de toekomstige bouwgerelateerde wetgeving 
te verwachten met betrekking tot duurzaam bouwen 
en hoe kan hiermee worden omgegaan? [Bergsma, 
1999, p. 9] 

Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd in opdracht 
van Hurks Bouw & Vastgoed B.V. te Eindhoven, 
sector vastgoed. Deze afdeling is met het verzoek 
gekomen om een instrument te ontwikkelen dat als 
doel heeft om duurzaam bouwen zo vroeg mogelijk 
deel uit te laten maken van het bouwproces. Het 
instrument moet er rekening mee houden dat de 
bouwgerelateerde wetgeving wordt uitgebreid en 
aangescherpt. Het moet hierop kunnen inspelen en 
dus niet onbruikbaar zijn wanneer er veranderingen 
in deze wetgeving worden doorgevoerd. 

1.2 Probleem- en doelstelling 
ons milieu drastisch moet gaan beperken. In de Op basis van voorgaande is de probleemstelling 
bouwsector is ten gevolge hiervan het begrip duur- van het afstudeeronderzoek geformuleerd: 
zaam bouwen ontstaan. Door middel van duurzaam 
bouwen wordt beoogd de milieubelasting in deze 
sector te reduceren. Een gevolg van deze ontwik
kelingen is bijvoorbeeld de invoering van de EPC 
(Energie Prestatie Coefficient) in het Bouwbesluit in 
1995. Hierbij wordt een norm gesteld aan het totale 
energieverbruik van een gebouw. De wetgeving 
met betrekking tot duurzaam bouwen staat niet stil, 
zo wordt deze EPC voortdurend aangescherpt. Tot 
op de dag van vandaag kan een ontwerp vaak nog 
achteraf aangepast worden zodat dit voldoet aan de 
EPC. Doordat de eisen omtrent duurzaam bouwen 
echter steeds strenger worden, is dit in de toekomst 
wellicht niet meer mogelijk en moet hiermee in een 



: 
E De volgende doelstelling is voor dit afstudeeronder

zoek opgesteld: 

Voor de definities van verschillende begrippen kan 
de begrippenlijst worden geraadpleegd. 

1.3 Onderzoeksvragen 
Om aan de doelstelling van het onderzoek te kun
nen voldoen moeten eerst enkele zaken duidelijk 
zijn. De milieubelasting van een gebouw word! 
geminimaliseerd door duurzaam bouwen. Binnen 

1. 
2. 

3. 

Wat is duurzaam bouwen? 
Hoe kunnen bouwstenen, die als basis dienen 
voor het maken van het instrument, gebruikt 
worden om een visie op het instrument te 
creeren? 
Hoe wordt het uiteindelijke instrument ontwik
keld? 

3 

Figuur 1.1 Model onderzoeksvragen 

dit begrip moet worden ingegaan op de gehele le
vensduur van het gebouw, van winning tot sloop. De 
vragen die ontstaan zijn: wat houdt duurzaam bou
wen eigenlijk precies in, wat is er tot nu toe gedaan 
met betrekking tot duurzaam bouwen door zowel de 
overheid als Hurks Bouw & Vastgoed B.V. en wat 
staat ons in de toekomst te wachten met betrekking 

1.4 Uitwerking onderzoeksvragen 
De onderzoeksvragen worden als volgt onderver
deeld in subonderzoeksvragen, zie ook figuur 1.2: 
1. Wat is duurzaam bouwen? 

tot duurzaam bouwen. In de toekomst zullen zeker 
wijzigingen in de bouwgerelateerde wetgeving wor-
den doorgevoerd, waardoor de behoefte bij Hurks 
Bouw & Vastgoed B.V. ontstaat om in de toekomst 
te voldoen aan het Bouwbesluit 2003 e.v. Hierop 
moet het te ontwikkelen instrument inspelen. 
Voor het opstellen van dit instrument moet bekend 
zijn welke bouwstenen hiervoor gebruikt worden 
en hoe deze gebruikt worden. Daarnaast moeten 
enkele keuzes worden gemaakt, omdat anders het 
onderzoek een te grote omvang krijgt. Hieruit volgt 
een visie met een aantal uitgangspunten. 
Vervolgens word! met deze visie en uitgangspunten 
het instrument ontworpen en uitgewerkt, waama het 
getoetst word! en er conclusies en aanbevelingen 2. 
gegeven worden. De onderzoeksvragen die hieruit 
voortvloeien zijn, zie ook figuur 1.1: 

a1 Hoe is het begrip duurzaam bouwen te 

b1 

c1 

d1 

definieren? 
Hoe is het begrip duurzaam bouwen 
onder te verdelen? 
Wat is het huidige beleid van de over
heid omtrent duurzaam bouwen? 
Wat is het toekomstige beleid van de 
overheid omtrent duurzaam bouwen? 
Wat is het huidige beleid van Hurks 
Bouw & Vastgoed B.V. omtrent duur
zaam bouwen? 
Wat is het toekomstige beleid van Hurks 
Bouw & Vastgoed B.V. omtrent duur
zaam bouwen? 
Waarom heeft Hurks Bouw & Vastgoed 
B.V. behoefte aan een instrument om 
duurzaam te bouwen? 

Hoe kunnen bouwstenen, die als basis dienen 
voor het maken van het instrument, gebruikt 
worden om een visie op het instrument te 
creeren? 
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e1 Voor welke fase(s) in het bouwproces 
dient het instrument? 

f1 Welke conclusies kunnen worden ge-
trokken uit het gebruik van bestaande 
instrumenten omtrent duurzaam bou-
wen? 

91 Hoe wordt in voorbeeldprojecten omge-
gaan met duurzaam bouwen en welke 
conclusies kunnen hieruit getrokken 
worden? 

92 Waar liggen de beslismomenten binnen 
de voorbeeldprojecten? 

h1 Welke uitgangspunten voor het ontwik-
kelen van het instrument komen voort uit 
de analyse van de bouwstenen? 

i1 Wat is de visie op het instrument? 
3. Hoe wordt het uiteindelijke instrument ontwik-

keld? 

i1 Hoe wordt aan de hand van de verwor-
ven informatie tot een ontwerp van het 
instrument gekomen? 

k1 Hoe worden literatuur, internet, bestaan-
de instrumenten en interviews gebruikt 
voor de invulling van het instrument? 

11 Hoe wordt het instrument getoetst? 

m1 Welke conclusies kunnen uit deze toet-
sing getrokken worden en hoe kan het 
instrument met deze conclusies verbe-
terd worden? 

Hierna wordt het begrip verdeeld in verschillende 
deelgebieden, die allemaal worden toegelicht. Uit 
deze deelgebieden wordt een keuze gemaakt. 
Het instrument wordt toegespitst op deze gekozen 
deelgebieden. 
Om te zien hoe duurzaam bouwen aangestuurd 
wordt, wordt als eerste gekeken naar het nationaal 
beleid. Hoe gaat de regering om met duurzaam 
bouwen en wat heeft de regering tot nu toe gedaan 
om duurzaam bouwen te stimuleren? Tevens wordt 
onderzocht hoe op gemeentelijk niveau de aanpak 
hieromtrent is. De wetgeving staat niet stil, ook niet 
met betrekking tot duurzaam bouwen. De regering 
verscherpt regelmatig de eisen in het Bouwbesluit 
en breidt deze uit. Bestudeerd wordt wat bouwon
dernemingen in de toekomst kunnen verwachten 
met betrekking tot duurzaam bouwen. Dit alles 
wordt gedaan aan de hand van literatuur en het 
internet. Geanalyseerd wordt hoe Hurks Bouw & 

Vastgoed B.V. momenteel omgaat met duurzaam 
bouwen. 

Ad 2. 
Nadat in het voorgaande gedeelte is vastgesteld 
dat er behoefte is aan een instrument met een 
aantal eisen, wordt onderzocht hoe dit instrument, 
met behulp van bouwstenen, dient te worden 
ontwikkeld. Hiervoor wordt als eerste het ontwerp
proces bestudeerd. Het te ontwikkelen instrument 
moet in dit proces passen. Geanalyseerd wordt 

1.5 Onderzoeksaanpak op welke plaats in het bouwproces het instrument 

In deze paragraaf wordt aan de hand van de on- het beste kan worden geplaatst. Ten tweede wordt 
derzoeksvragen zoals gegeven in paragraaf 1.3 de bestudeerd welke instrumenten voor deze fase in 
onderzoeksaanpak omschreven. het bouwproces reeds bestaan, hoe deze werken 

en wat de voor- en nadelen hiervan zijn. Tijdens dit 
Ad 1. onderzoek wordt niet ingegaan op de ontwikkeling 
Om een antwoord te krijgen op de vraag wat van de instrumenten met andere woorden de theo
duurzaam bouwen inhoudt, wordt aan de hand van rie achier de instrumenten. Ten derde worden voor
literatuur ten eerste het begrip duurzaam bouwen beeldprojecten onder de loep genomen. Bekeken 
en de verschillende definities die hiervoor bestaan wordt hoe in deze projecten om is gegaan met duur
bestudeerd. Door middel van deze studie wordt zaam bouwen. Daarnaast wordt uit deze projecten 
een visie ontwikkeld waaruit een definitie volgt die vastgesteld waar, welke en door wie beslissingen 
voor de rest van het onderzoek wordt toegepast. worden genomen tijdens het ontwerpproces. Hieruit 

volgen beslismomenten die voor de ontwikkeling 



van het instrument kunnen worden aangehouden. ment (paragraaf 2.3.3). Ook zijn er in hoofdstuk 4, 
Uit de analyse van het bouwproces, de bestaande uitwerking instrument, enkele onderdelen gekozen 
instrumenten en de voorbeeldprojecten wordt een die in het instrument niet uitgewerkt worden (pa-
visie met hierbij horende uitgangspuntenpunten ragraaf 4.4). De redenen van deze afbakeningen 
opgesteld. komen in de desbetreffende paragraaf naar voren. 

Ad 3. Hoewel het instrument bedoeld is voor gebruik bin-
Met de visie word! een ontwerp met een daarbij ho- nen Hurks Bouw & Vastgoed B.V., is de implemen-
rende werkwijze gemaakt voor het te ontwikkelen tatie van dit instrument in het bedrijfsproces van 
instrument. Vervolgens word! het instrument aan Hurks geen onderdeel van dit onderzoek. 
de hand van bestaande instrumenten, literatuur, 
internet en interviews met architecten uitgewerkt. 1. 7 Leeswijzer 
Dit instrument word! getoetst door middel van een In hoofdstuk 1 is een probleemschets gegeven van 
case. Uit deze case volgen eventueel een aantal het gebied waarbinnen dit onderzoek zich afspeelt. 
verbeterpunten. Aan de hand van deze punten Hieruit is een probleem- en doelstelling geformu-
wordt het instrument geoptimaliseerd, waarna het leerd. Aan de hand hiervan is een onderzoeksaan
instrument ge·implementeerd kan worden in het pak opgesteld. 
bouwproces van Hurks Bouw & Vastgoed B.V. 

1.6 Afbakening 
Het onderzoek word! uitgevoerd voor de bouw van 

In hoofdstuk 2 is het begrip duurzaam bouwen 
geanalyseerd. In dit hoofdstuk word! voor dit 
begrip een definitie opgesteld die gedurende het 

eengezinswoningen. Een van de redenen is omdat onderzoek word! aangehouden. Daarnaast word! 
binnen deze projecten meestal geen installateur in duurzaam bouwen verdeeld in verschillende deel
het bouwteam aanwezig is, zoals bij utiliteitsbouw gebieden. Tevens word! in hoofdstuk 2 ingegaan 
wel het geval is. Bij utiliteitsbouw word! daarom op hoe de regering op nationaal en lokaal niveau 
al veel vroeger in het ontwerpproces rekening omgaat met duurzaam bouwen, hoe Hurks Bouw 
gehouden met de installaties in het gebouw. Daar- & Vastgoed B.V. op dit moment duurzaam bouwen 
naast zijn binnen de woningbouw strengere eisen toepast en tenslotte waarom er behoefte bestaat 
opgenomen in het bouwbesluit met betrekking tot aan een instrument. 
duurzaam bouwen in vergelijking tot utiliteitsbouw. 
Tevens is de keuze op woningbouw gevallen omdat Hoofdstuk 3 gaat in op de ontwikkeling van het 
Hurks Bouw & Vastgoed B.V. veel projecten reali- instrument. Hiervoor word! eerst het bouwproces 
seer! in de woningbouw. Ook zijn woningbouwpro- van Hurks Bouw & Vastgoed B.V. geanalyseerd, 
jecten gemakkelijker onderling te vergelijken dan waarna enkele bestaande instrumenten worden 
utiliteitsbouwprojecten, omdat een woning vaak onderzocht. Daarna worden drie voorbeeldprojec
minder complex is en relatief gemakkelijk in te ten geanalyseerd op de beslissingsmomenten in 
voeren is in de vele verschillende bestaande instru- het bouwproces. Hieruit volgt een visie met hierbij 
menten. Het instrument kan uitgebreid worden voor horende uitgangspunten met betrekking tot het te 
woongebouwen en utiliteitsbouw. ontwikkelen instrument. 
Tijdens het onderzoek worden nog meer afbakenin-
gen aangebracht. Zo word! in hoofdstuk 2 de keuze In hoofdstuk 4 wordt uit de visie het instrument ont
gemaakt om alleen de deelgebieden materiaal en worpen en een plan opgesteld voor de uitwerking 
energie te verwerken in het te ontwikkelen instru- van het instrument. Daarna word! de uitwerking van 



het instrument beschreven. Hierin wordt per stap 
verteld hoe de onderverdeling, waardering, inhoud 
en werking tot stand is gekomen. 

Hoofdstuk 5 staat in het kader van de toetsing van 
het instrument. Hierin wordt eerst de voorbereiding 
op de workshop behandeld. Daarna hoe de work
shop is verlopen en welke resultaten het heeft 
opgeleverd. Hierna is het instrument verbeterd. 
Vervolgens heeft het instrument nog een eigen toet
sing ondergaan. Hieruit zijn conclusies naar voren 
gekomen en is het instrument wederom verbeterd. 

Als laatste warden in hoofdstuk 6 de conclusies en 
aanbevelingen van het onderzoek gegeven. 



2.1 lnleiding 

HOOFDSTUK2 
DUURZAAM 

BOUWEN 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het begrip 
duurzaam bouwen. Aan de hand van een literatuur
studie wordt in dit hoofdstuk een definitie opgesteld 
voor di! begrip. Daamaast wordt duurzaam bouwen 
onderverdeeld in deelgebieden, deze worden om
schreven en hieruit wordt een keuze gemaakt om 
toe te passen in het te ontwikkelen instrument. Ten
slotte wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan 
het beleid van de overheid en Hurks Bouw & Vast
goed B.V. met betrekking tot duurzaam bouwen en 
wat hieromtrent in de toekomst te wachten staat. 

2.2 Begripsbepaling 
Tegenwoordig wordt er veel over duurzaam bouwen 
gesproken. Er zijn veel verschillende definities voor 
duurzaam bouwen. Gedurende he! onderzoek zijn 
er veel definities de revue gepasseerd met hierbij 
uiteenlopende opvattingen over duurzaam bouwen. 
Dit heeft geholpen bij het vormen van een eigen vi
sie op duurzaam bouwen. Enkele definities worden 
hier gegeven en voorzien van commentaar. 

op wordt geattendeerd. De vraag is in hoeverre een 
consument wensen heeft met betrekking tot bijvoor
beeld milieuprestaties. 

2.2.2 Definitie 2 

Volgens het Twin-model (1997) houdt duurzaam 
bouwen het volgende in: 

Duurzaam bouwen is een strategie van het 
Ministerie van VROM, waarin voorwaarden 
worden aangegeven om de gezondheids- en 
milieudoelstellingen te bereiken met betrek
king tot het bouwen, de gebouwen en de 
gebouwde omgeving overeenkomstig het 
maatschappelijk gewenst niveau. 

Deze definitie spreekt over voorwaarden gesteld 
door het Ministerie van VROM {Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer). Goed 
duurzaam bouwen gaat echter verder dan het 
volgen van het beleid van de overheid. Om goed 
duurzaam te bouwen moet het gehele bouwproces 
van een project zo min mogelijk input hebben op het 
milieu. Hiervoor dient veel verder te worden gegaan 
dan de gestelde regels. Verder spreekt de definitie 
over een maatschappelijk gewenst niveau, maar in 
hoeverre is de maatschappij zich bewust van duur
zaam bouwen? 

2.2.3 Definitie 3 
2.2.1 Definitie 1 In de verordening duurzaam bouwen van de ge
Het Platform Dubo en de consument (2002) komt meente Den Haag (1996) word! duurzaam bouwen 
met de volgende definitie voor duurzaam bouwen: 

Duurzaam bouwen is bouwen en wonen met 
continue aandacht voor de door consumenten 
gewenste woonkwaliteit, de mi/ieuprestaties 
en het beheer van de woning. 

Deze definitie besteedt te weinig aandacht aan de 
gehele levensduur van het gebouw, met name de 
initiatief- en sloopfase worden hier onderbelicht. 
Daamaast komen begrippen als mobiliteit en om
gevingsmilieu niet naar voren. Tevens wordt in deze 
definitie gesproken over de wensen van de consu
ment. Een consument is zich echter vaak totaal niet 
bewust van duurzaam bouwen als deze daar niet 

als volgt beschreven: 
Het bouwen met gebruik van bouwmateri
a/en en met toepassing van voorzieningen, 
die voldoen aan redelijke eisen van milieu
vriendelijkheid, voor wat betreft het gebruik 
van bouwmaterialen gaat het hierbij om de 
milieube/asting tijdens de winning, productie, 
bouw en sloop, het storten van afval en de 
verbranding of het hergebruik van afval. En: 
Voorzieningen zijn installaties en andere voor
zieningen, niet zijnde bouwmaterialen, zoals 
opgenomen op de /ijst kernpunten duurzaam 
bouwen. 

c 

1 



: 
E Natuurlijk is het eerste dat bij deze definitie opvalt: 
;g. redelijke eisen van milieuvriendelijkheid. Bouwen -.g kan altijd milieuvriendelijker. Verder gaat deze 

definitie hoofdzakelijk in op materialen en energie 
en bevat dus niet andere deelgebieden als water, 
binnenmilieu enz. 

2.2.4 Definitie 4 

Ten slotte wordt hier de definitie van 
Kwaliteitsadviesraad van het Nationaal Duba 2.3 Deelgebieden 
Centrum (1999) gegeven: Het begrip duurzaam bouwen kent dus veel ver-

Bouwen op een manier waarbij aan de huidige schillende definities. Ook de onderverdeling van 
vraag voldaan wordt, zonder de moge/ijkhe- duurzaam bouwen gebeurt op talloze manieren. 
den voor andere volkeren en toekomstige Tijdens dit onderzoek zijn onder andere het Twin 
generaties te beperken. Hiertoe dienen de Model, de DCBA-methode, het Nationaal Pakket 
milieu- en gezondheidsaspecten in a/le fases Duurzaam Bouwen en "Wat is Duba" bestudeerd. 
van de inrichting van de gebouwde omgeving, 
de bouw en het gebruik (inc/usief sloop) zoda
nig te worden betrokken dat de draagkracht 
van het milieu in ieder geval behouden blijft of 
wordt verbeterd. 

Deze definitie bevat alle aspecten van duurzaam 
bouwen, zoals die hierboven zijn vemoemd. Deze 
definitie spreekt echter alleen over de toekomstige 
generaties en niet over de huidige, terwijl de ge
zondheid van deze generatie ook een aspect is van 
duurzaam bouwen. 

2.2.5. Nieuwe definitie 

Hierna is de volgende onderverdeling in deelgebie
den gemaakt: 
•!• Materialen; 
•!• Energie; 
•!• Water; 
•!• Binnenmilieu; 
•!• Flexibiliteit; 
•!• Mobiliteit; 
•!• Landschap en bodem; 
•!• Omgevingsmilieu; 
•!• Afval. 
Deze deelgebieden warden in de volgende sub
paragraaf kort toegelicht. Voor een uitgebreidere 

Na het verdiepen in duurzaam bouwen, is gecon- omschrijving wordt verwezen naar Bijlage I. Hiema 
cludeerd dat duurzaam bouwen een utopie is. Het wordt de relatie tussen deze deelgebieden in beeld 
kan namelijk altijd duurzamer. Bouwen kan nooit gebracht. Vervolgens wordt onder andere aan de 
zonder gevolgen voor de toekomstige generaties. hand van deze samenhang een keuze gemaakt 
Men kan alleen proberen om zo duurzaam mogelijk met welke deelgebieden tijdens het onderzoek 
te bouwen. Wat zeer belangrijk is dat de definitie die verder wordt gewerkt. Tenslotte warden de gekozen 
aan wordt gehouden tijdens het onderzoek ingaat deelgebieden uitgebreid omschreven. 
op de gehele levensduur van het gebouw (van win-
ning tot sloop) en ook alle aspecten van duurzaam 2.3.1 Omschrijving deelgebieden 

bouwen, zoals omgevingsmilieu, binnenmilieu enz. 
Aangezien tijdens de literatuurstudie geen definitie 
naar voren is gekomen die hieraan voldoet, is aan 
de hand van deze studie de volgende nieuwe defini-

De milieueffecten van materiaal-
gebruik kunnen optreden tijdens 
de productie van het materiaal, 

tie voor duurzaam bouwen opgesteld. Deze definitie de bouw, het gebruik en onderhoud en ten slotte 



in de afdank- of sloopfase. Deze milieueffecten bedrijfsmanagers om aandacht te besteden aan 
kunnen zeer divers zijn. De belangrijkste milieupro- gezond wonen en werken. Zowel de kwaliteit 
blemen die spelen rondom grondstoffen en bouw- van de werkomgeving als die in huis vormen een 
materialen zijn: uitputting van grondstoffen, aan- belangrijke randvoorwaarde met betrekking tot 
tasting van het landschap bij winning grondstoffen, gezondheid, comfort en welzijn. Uit onderzoek is 
vervuiling van het milieu door winning, transport, gebleken dat door verminderde kwaliteit van de 
productie, verwerking, emissies, onderhoud, sloop fysieke omgeving een productiviteitsverlies kan 
en 'productie' van afval en tenslotte verontreiniging optreden van 5 tot 10%. Er bestaat dus een nauw 
van het binnenmilieu (in de gebruiksfase). [Stofberg, verband tussen binnenmilieu en gezondheid. [Bin-
F. 1999, p. 24-25) nenmilieu, 15-01-2003) 

Eneraie 

a Energiebesparing neemt bij duurzaam 
bouwen een belangrijke plaats in. Dit 
komt onder meer, omdat een efficiente 
omgang met het energiegebruik van 

Flexibiliteit 
De flexibiliteit van een gebouw be
tekent dat een gebouw met relatief 
eenvoudige ingrepen kan worden 
aangepast aan veranderende behoef-

gebouwen door de besparing op de energiekosten ten van de gebruikers nu en in de toekomst. Op 
een direct resultaat oplevert. Daamaast streeft de basis van het principe dater een onderscheid wordt 
regering ernaar om het energiegebruik in de ge
bouwde omgeving de komende jaren aanzienlijk te 
laten dalen om de landelijke doelstelling te kunnen 
halen. Oat er actie ondernomen moet worden is 
belangrijk, omdat er met het huidige gebruik van 
fossiele energie ernstige schade ontstaat aan het 
milieu. [Stofberg, 1999, p.15) 

Water 

• 

Het deelgebied van water is onder te 
verdelen in: drinkwater, grondwater, op
pervlaktewater, hemelwater, "vuil" water. 
Het besparen van drinkwater is een van 

de onderdelen van duurzaam bouwen. Dit is niet 
voor niets want het tekort aan drinkwater wordt 
steeds groter. Een van de gevolgen is dat de grond
waterstand daalt, waardoor de verdroging van na
tuur en landschap wordt verhoogd. 

Binnenmilieu en gezondheid 
In Nederland ondervindt de helft van 

gemaakt tussen drager en inbouw zijn verschil
lende systemen ontwikkeld om flexibel te kunnen 
bouwen. Het grote struikelblok blijft nog steeds het 
leidingpakket. Dit pakket zorgt ervoor dat de drager 
en de inbouw zo met elkaar verknoopt zijn, dat 
de flexibiliteit van het gebouw nog niet bereikt is. 
Tegenwoordig wordt er bij flexibiliteit ook veel geke
ken hoe men het gebouw kan hergebruiken, zowel 
de materialen als het gebouw. Dit is een vorm van 
lndustrieel, Flexibel en Demontabel bouwen (IFD). 
[Timmermans, 2002, p. 5) 

Mobiliteit 
Mobiliteit heeft veel samenhang met het 
deelgebied omgevingsmilieu. Toch is dit 
een apart deelgebied omdat mobiliteit 
betrekking heeft op het daadwerkelijke 

verkeer en niet op de ingevulde ruimte. Ook gaat 
mobiliteit veel verder dan alleen de directe omge
ving, door bijvoorbeeld de bereikbaarheid binnen 
Europa in ogenschouw te nemen. Verkeer gaat 

de mensen hinder van het binnenmi- vaak gepaard met het verbruik van energie en met 
lieu in gebouwen. Bij maar liefst 20% de uitstoot van schadelijke stoffen wat negatieve 
leidt dit tot gezondheidsklachten, gevolgen heeft met betrekking tot het milieu. [Stof

ziekteverzuim en een aanzienlijke verlaging van de berg, 1999, p. 53-55) 

bedrijfsproductiviteit. Alie reden voor bewoners en 



Landschap en bodem vervuild wordt. De vervuiling van het milieu treedt 
In het deelgebied landschap en bodem met name op door de verbranding van afval. Hier
gaat het vooral om het omliggende door komen er chemische brandstoffen in de at
en onderliggende landschap in rel a- mosfeer die schadelijk zijn voor mens, dier en plant. 
tie met het gebouw. Het deelgebied Ook ontstaan er aantastingen aan het landschap, 

omgevingsmilieu heeft veel te maken met land- want voor het storten van afval zijn stortplaatsen 
schap en bodem. Het landschap kan gebruikt nodig die gezamenlijk een groot oppervlak bestrij
worden om een meerwaarde te geven aan de ken. Deze ruimte is dan niet meer bruikbaar voor 
ruimtelijke kwaliteit. De inpassing van het steden- andere functies, bovendien brengen stortplaatsen 
bouwkundig plan in de bestaande omgeving dient stank en verslechtering van het uitzicht met zich 
zorgvuldig te worden vormgegeven. Aanwezige mee. [Afval, 23-12-2002] 
landschappelijke kenmerken (zoals bijvoorbeeld 
groen en waterpartijen) worden zo dragers van 
het omgevingsmilieu . Met dit deelgebied wordt dan 
ook bedoeld het geheel van landschap en bodem 
tot en met het bouwrijp maken van het gebied. De 
uiteindelijke invulling van het gebied val! onder om
gevingsmilieu. [Westenend, 1998, p. 79] 

Omgevinqsmilieu 
In een dichtbebouwd land als 
Nederland spelen bij het deelge-

2.3.2 Onderlinge samenhang deelgebieden 

Na het begrip duurzaam bouwen onderverdeeld 
te hebben in deelgebieden en het geven van een 
beschrijving van deze deelgebieden, is vastge
steld dat er een duidelijke samenhang tussen de 
deelgebieden bestaat. Het creeren van een goed 
duurzaam gebouw vraagt daarom per definitie om 
integraal beleid van alle deelgebieden. 

Aan de hand van de literatuurstudie met betrekking 
bied omgevingsmilieu alle andere tot de deelgebieden zijn in het kader van dit onder
deelgebieden een belangrijke rol. zoek de verbanden opgesteld en weergegeven in 

Veel van deze worden be'invloed door stedenbouw- figuur 2.1 . Dit figuur betreft een matrix waarin de 
kundige keuzen. Een voorbeeld met betrekking tot verbanden worden aangegeven tussen de verschil
energie is: de locatiekeuze, het aantal woningen per lende deelgebieden door middel van voorbeelden 
hectare (compact bouwen) e.d. Een stedenbouw- die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. 
kundig aspect van duurzaam en energiebewust Figuur 2.2 geeft op een andere manier door middel 
ontwerpen is zongericht verkavelen. Een ander van pijlen deze onderlinge samenhang weer. Deze 
voorbeeld met betrekking tot het binnenmilieu is: onderlinge samenhang wordt onder andere gebruikt 
de orientatie van een wijk kan kansen bieden voor voor het kiezen van de toe te passen deelgebieden 
betere lichtinval en gebruik van passieve zonne- in het te ontwikkelen instrument. 
energie, maar een verkeerde locatiekeuze kan De conclusie die uit deze figuren getrokken kan 
ook leiden tot wateroverlast en optrekkend vocht. worden, is dat de deelgebieden materiaal, energie, 
Het creeren van een goed omgevingsmilieu vraagt water en landschap en bodem de meeste samen
daarom per definitie om integraal beleid van alle hang hebben met andere deelgebieden. 
deelgebieden. [Stedenbouw, 27-11-2002] 

2.3.3 Keuze deelgebieden 

Afval Niel alle deelgebieden worden uitgewerkt in het 
In Nederland word! jaarlijks ruim 52 miljoen te ontwikkelen instrument. Dit heeft als reden dat 
ton afval geproduceerd. Dit vormt een der- niet alle deelgebieden directe betrekking hebben 
mate groot probleem, dat Nederland het op de afstudeerrichting Bouwtechnisch ontwerpen 
afval niet meer kwijt kan en dat het milieu 
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waarbinnen dit onderzoek plaatsvindt. Deze afstu- de gekozen deelgebieden betrekking hebben op 
deerrichting gaat met name in op het gebouwni- het gebouwniveau, zodat (zoals hierboven is om
veau. Ook gezien de omvang van het onderzoek schreven) deze betrekking hebben op de afstudeer
worden niet alle deelgebieden uitgewerkt in het richting bouwtechnisch ontwerpen die vooral hierop 
te ontwikkelen instrument. Voor de keuze van de ingaat. In figuur 2.3 zijn de deelgebieden afgezet 
deelgebieden zijn enkele zaken van belang. Als tegen de gestelde criteria. 
eerste moet met het instrument gewerkt kunnen 
worden. Hiermee wordt bedoeld dat het instrument Aan de hand van figuur 2.3 is de keuze gemaakt 
minimaal de capaciteiten moet hebben om in te om tijdens het onderzoek met de deelgebieden ma
spelen op de bouwgerelateerde wetgeving. Deze terialen en energie verder te werken en deze op te 
bouwgerelateerde wetgeving is voortdurend aan nemen in het te ontwikkelen instrument. 
veranderingen onderhevig en word! regelmatig 
aangevuld. Om te zorgen dat het instrument niet 
snel veroudert, moeten de deelgebieden die mo-
menteel in het bouwbesluit zijn ondergebracht en 
de deelgebieden die waarschijnlijk binnen afzien-
bare tijd in het bouwbesluit worden opgenomen, 
deel uitmaken van het nieuwe instrument. Ook 
is het belangrijk welke deelgebieden bestaande 
instrumenten aanbieden omdat de bestaande in-
strumenten als onderlegger van het te ontwikkelen 
instrument worden gebruikt. Verder kan er natuurlijk 
gekeken worden naar figuur 2.1 en 2.2 in paragraaf 
2.3.2. Hieruit is af te lezen welke deelgebieden het 
meeste verband hebben met andere deelgebieden. 
Door deze deelgebieden te kiezen word! de meeste 
milieuwinst behaald. Tenslotte is het van belang dat 

+ = goedl aanwezig 
0 = matig I in geringe mate aanwezig 
- = s/echt I niet aanwezig 

Figuur 2.3 Deelgebieden ten opzichte van de gestelde criteria 



2.3.4 Uitgebreide omschrijving van de gekozen 
deelgebieden 

2.3.4.1 Materialen 

Al jarenlang wordt er gediscus
sieerd over de manier waarop 
producten of materialen met elkaar 

vergeleken moeten worden. Wat is bijvoorbeeld 
beter voor het milieu: weinig energie of weinig af
val? Materiaal X of Y? Dergelijke vragen zijn niet zo 
eenvoudig te beantwoorden. De milieueffecten van 
materiaalgebruik kunnen optreden tijdens de pro
ductie van het materiaal, de bouw, het gebruik en 
onderhoud en ten slotte in de afdank- of sloopfase. 
Deze milieueffecten kunnen zeer divers zijn. De 
belangrijkste milieuproblemen die spelen rondom 
grondstoffen en bouwmaterialen zijn: 
•!• Uitputting van grondstoffen; 
•!• Aantasting van het landschap bij winning 

grondstoffen; 
•!• Vervuiling van het milieu door winning, trans

port, productie, verwerking, emissies, onder
houd, sloop en 'productie' van afval; 

•!• Verontreiniging van het binnenmilieu (in de 
gebruiksfase). [Stofberg, F. 1999, p. 24-25] 

In Nederland is afgesproken dat het bepalen van de 
milieueffecten van materialen en producten wordt 
gebaseerd op de Levenscyclusanalyse (LCA). Dit 
betekent dat de milieueffecten die samenhangen 

geven in de milieu- en gezondheidsaspecten van 
bouwwerken. Op deze manier kunnen ontwerpers 
zelf gemakkelijk analyseren welke processen of 
componenten of fases van de levenscyclus van 
een product de belangrijkste bijdrage aan de mi
lieubelasting leveren. Nog niet voor alle materialen 
en producten zijn LCA's opgesteld. Voor de overige 
materialen en producten kan tot nu toe alleen een 
milieuvoorkeur uitgesproken worden op basis van 
inschatting van de milieueffecten. [Materiaalkeuze a, 
2002], [Materiaalkeuze b, 2002], (Stofberg, 1999, p. 25] 

De grootste milieuwinst in de bouwsector wordt be
reikt door niet te bouwen. Renovatie of hergebruik 
van bestaande gebouwen levert hierdoor een be
lang rijke bijdrage aan de milieuwinst. Het verlengen 
van de levensduur blijft een belangrijke invalshoek 
bij duurzaam bouwen. Maar milieuwinst kan ook op 
andere manieren te behalen zijn. Een voorbeeld 
hiervan is een gebouw dat geheel demontabel is en 
waarvan de materialen te hergebruiken zijn. Vanuit 
strategisch oogpunt kan een keuze voor materialen 
gebaseerd worden op de volgende uitgangspunten, 
beter bekend als 'de drie-stappen-strategie': 
1. Voorkom onnodig gebruik 

Beperk het gebruik van grondstoffen en dus 
ook verspilling; 

2. Gebruik eindeloze bronnen 

met het gebruik van alle materialen in een gebouw 
worden beschouwd. Dit wordt gedaan voor de 
gehele levensloop van de toegepaste materialen 3· 
(van wieg tot graf). De effecten worden uitgedrukt 

De keuze voor vemieuwbare materialen (zo
als hout, vlas, cellulose, leem, e.d.) beperkt 
het gebruik van (eindige) primaire grondstof
fen; 
Gebruik eindige bronnen effectief 
Voorbeelden hiervan zijn: construeer slank, 
gebruik secundaire grondstoffen, overweeg 
de toepassing van sloopmaterialen, maak 
constructies demontabel, pas prefab-onder
delen toe (deze geven minder bouwafval en 
maken gecontroleerde verwerking mogelijk). 
[Materiaalkeuze b, 2002] 

in milieumaten. Binnen de bouwsector is afgespro-
ken te werken met vijf milieumaten: grondstoffen, 
energie, emissies, afval en hinder. Er zijn ook 
rekenmodellen ontwikkeld waarmee een woning of 
gebouw in zijn geheel op milieueffecten kan worden 
doorberekend. Ook deze modellen maken over het 
algemeen gebruik van de zojuist genoemde LCA's. 
Met deze modellen krijgen ontwerpers instrumen-
ten in handen om op kwantitatieve wijze inzicht te 
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2.3.4.2 Energie 

a Energiebesparing neemt bij duurzaam 
bouwen een belangrijke plaats in. Dit 
komt onder meer, omdat een efficiente 
omgang met het energiegebruik van 

gebouwen door de besparing op de energiekosten 
een direct resultaat oplevert. Daamaast streeft de 
regering emaar om het energiegebruik in de ge
bouwde omgeving de komende jaren aanzienlijk te 
laten dalen om de landelijke doelstelling te kunnen 
halen. Het doel van de regering is om de energie-ef
ficiency in 25 jaar met \ te verbeteren en het aan
deel van duurzame bronnen in het totaal verbruik 
te laten stijgen naar 10%. Oat er actie ondemomen 
moet warden is belangrijk, omdat er met het huidige 
gebruik van fossiele energie emstige schade ont
staat aan het milieu. Dit komt door: 
•:• Uitputting 

De olie- en gasvoorraden zijn beperkt en als 
men zo door gaat is er nog maar energie over 
voor 40 a 65 jaar productie; 

•:• Vervuiling 
Door de verbranding van kolen, olie en aard
gas komen stoffen vrij, waardoor verzuring 
van het milieu en het broeikaseffect ontstaat; 

•:• Aantasting 
De winning en het transport van fossiele 
brandstoffen veroorzaken diverse vormen 
van aantasting, zoals aantasting van het land
schap. [Stofberg, 1999, p.15] 

Om het energieverbruik van gebouwen te vermin
deren is er sinds 1995 de EPN (Energia Prestatie 
Norm, zie paragraaf 2.4.1.3). De energieverliezen 
in een gebouw ontstaan door de verschillende 
factoren: 
•:• Transmissie 

Hierbij gaat het om het warmteverlies door de 
schil van een gebouw; 

•:• Ventilatie 
Hierbij gaat het om het vervangen van veront
reinigde lucht door verse (buiten)lucht; 

•:• Conversie 

Hierbij gaat het om het halen van een zo hoog 
mogelijk rendement uit de energie waarmee 
warmte, koude, elektriciteit en warm tapwater 
wordt gemaakt. 

Apparatuur is ook een grootverbruiker van energie, 
maar die heeft energie nodig om te kunnen werken 
en verliest geen energie. Onder apparatuur warden 
zowel de gebouwgebonden als de niet-gebouw
gebonden voorzieningen en installaties verstaan. 
[Energiebesparing, p.1-2] 

Om te voorkomen dat op deze wijzen energie wordt 
verloren, moeten er op gebouwniveau voorzienin
gen warden getroffen. Voor het bereiken van een zo 
duurzaam mogelijke energievoorziening is er, net 
als voor materialen, door de Technische Universiteit 
Delft een drie-stappen-strategie ontwikkeld, die ook 
wel bekend staat onder de naam Trias Energetica. 
Hiervoor zijn de volgende stappen gevolgd: 
1. Beperk het energieverbruik door verspil· 

ling te voorkomen 
Dit kan warden bereikt door de energievraag 
zo klein mogelijk te houden. Aspecten die 
daar invloed op hebben zijn: de vorm, isolatie, 
ventilatie, licht, conversie, indeling en energie
opslag; 

2. Gebruik duurzame energiebronnen 
Door het gebruik van duurzame energiebron
nen blijft er voldoende energie en wordt het 
milieu niet aangetast. Enkele hiervan zijn: 
zonne-energie, bodem en windenergie; 

3. Gebruik eindige bronnen efficient 
Als alles is gedaan aan energiebesparing en 
duurzame energie, is het zaak om installaties 
en verlichting zo efficient mogelijk te laten 
werken. Daar zijn de volgende mogelijkheden 
voor: HR-installaties en apparatuur, stand-by 
stand, energie-efficiente verlichting. 

Het principe van de drie-stappen-strategie is dat 
stap 1 de meest duurzame stap is en stap 3 relatief 
de minst duurzame. [Energiebesparing, 28-06-2002, 
p.2-7] 



2.4 Overheidsbeleid duurzaam bouwen 2.4.1.1 De Nationale Milieubeleidsplannen 

Het Ministerie van VROM is vanaf 1989 begonnen 
2.4.1 Huidige overheidsbeleid duurzaam bou· met het maken van Nationale Milieubeleidsplannen. 
wen 

In het begin van de jaren zeventig zijn de eerste 
activiteiten omtrent milieubesparing gestart. Het 
eerste officiele rapport hierover is "het rapport van 
de Club van Rome" uit 1972. De titel van het rap
port is "grenzen in zicht" en legt het accent op het 
gevaar van uitputting van grondstoffen en op de 
milieuverontreiniging. Vervolgens is een hele tijd 
stil geweest op het gebied van milieubesparing, 
totdat "het rapport van de commissie Brundtland" 
in 1987 is uitgegeven. Dit is een initiatief geweest 
van Gro Brundtland om als vertegenwoordiger van 
Noorwegen samen met negentien andere landen 
een rapport te schrijven over de milieuproblemen. 
Na dit rapport hebben de ontwikkelingen zich in een 
razend tempo opgevolgd. In Nederland is in 1989 
het eerste "Nationale Milieubeleidsplan (NMP), 
kiezen of verliezen" ontwikkeld. Een jaar later ver
schijnt het NMP+ als vervolg hierop, met een aan
vulling over duurzaam bouwen. In 1992 komt "de 
Club van Rome" met een nieuw rapport: "grenzen 
voorbij". Hierna verschijnt in 1993 het NMP-2. In 
1995 is door het SBR "het plan van aanpak DuBo" 
ontwikkeld. Vanaf dat moment heeft de regering 

Deze plannen zijn in de loop van de jaren aange
past en als nieuwe beleidsplannen uitgegeven. Tot 
nu toe zijn er de volgende Nationale Milieubeleids
plannen uitgegeven: 
•!• Nationaal Milieubeleidsplan; 
•!• Nationaal Milieubeleidsplan plus; 
•!• Nationaal Milieubeleidsplan-2; 
•!• Nationaal Milieubeleidsplan-3; 
•!• Nationaal Milieubeleidsplan-4. 

Nationaal Milieubeleidsolan 
Het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP), "kiezen of 
verliezen", uit 1989, is een plan voor het milieu
beleid voor de middellange termijn en is ontwik
keld om de milieuproblemen op te lossen dan wel 
beheersbaar te maken. Het NMP is voortgekomen 
uit het rapport van Brundtland en is een antwoord 
op de uitgebrachte integrale milieuverkenning 
"Zorgen voor Morgen" van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM). [Nijpels, 
1989, p.5-7] 

In het NMP wordt gekeken naar de volgende conse
quenties over duurzame ontwikkeling: 

de EPN opgenomen in het Bouwbesluit en zijn er •!• 
meerdere instrumenten ontwikkeld om nog duurza-

Energie-extensivering 
Niet meer energie verbruiken dan via het inge
straalde zonlicht wordt gewonnen; 

•!• Ketenbeheer 
mer te gaan bouwen, zie figuur 2.4. In de volgende 
paragrafen worden de belangrijkste beleidsplannen 
van de afgelopen 15 jaar kort behandeld. 
[Bergsma, 1999, p. 9-11] 

Alie afvalstoffen zijn grondstoffen, alle reste
missies blijven ruim binnen de milieukwali
teitseisen; 
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•!• Kwaliteitsbevordering 
De kwaliteit van de productieprocessen, 
producten en afval is zodanig dat aan bo
venstaande doelen wordt voldaan en dat 
de milieukwaliteit een goede gezondheid en 
een ontwikkeling van de economie mogelijk 
maakt. [Nijpels, 1989, p.15-17] 

Nationaal Milieubeleidsplan Plus 
Een jaar na de eerste NMP, in 1990, is het Nationaal 
Milieubeleidsplan-Plus (NMP+) verschenen, metals 
bijlage een rapportage over Duurzaam Bouwen. De 
aanscherping van het NMP is niet aangebracht om
dat het plan niet heeft voldaan, maar de overheid 
heeft een versnelling van de maatregelen willen 
creeren. De snelheid van uitvoeren moet verhoogd 
worden, dus is het niet om de richting van het plan 
gegaan. Daarnaast heeft de overheid ervoor willen 
zorgen dat de pakketten beter aansluiten op onder 
andere het Natuurbeleidsplan, de Vierde Nota 
Ruimtelijke Ordening e.d. [Alders, 1990, p.5] 

NMP en de NMP+ vormen samen de hoofdlijn voor 
het milieubeleid voor de jaren negentig. Hierbij 
wordt gekeken naar: 
•!• Zo optimaal mogelijk gebruik maken van 

grondstoffen; 
•!• Zo gering mogelijk verbruik van energie in de 

gehele productkringloop. [Bergsma, 1999, p.10] 

Nationaal Milieubeleidsplan-2. -3 
In 1993 word! er een nieuwe versie van het NMP 
uitgebracht, dit is een vervolg op de eerste en plus 
versie. De versies 2 en 3 gaan over de opvolgende 
milieubeleidstermijnen. Hierin is aangegeven welke 
verscherpingen op het gebied van milieu worden 
doorgevoerd, maar ook zijn de versies aan de 
tijd gerelateerd. De volgende versies zijn gepubli
ceerd: 
•!• NMP-2, uit 1993, beleidstermijn 1995-1998; 
•!• NMP-3, uit 1999, beleidstermijn 1999-2003. 

[Bergsma, 1999, p.10] 

Nationaal Milieubeleidsplan-4 
Het recentst uitgegeven beleidsplan is het Natio
naal Milieubeleidsplan-4 (NMP-4), uit 2001 . Het 
NMP-4 is bedoeld voor de beleidstermijn 2004-
2008. Daarin word! geschreven dat de betrokken 
grote milieuproblemen onderling sterk verweven 
zijn en wil dit probleem in clusters aanpakken, 
zoals: energiehuishouding, biodiversiteit en hulp
bronnen enz. Voor de clusters energiehuishouding, 
landbouw, biodiversiteit en hulpbronnen wil het 
NMP-4 een grootscheeps veranderingsproces 
inzetten, waarin overheid en vele maatschappelijke 
sectoren jarenlang doelgericht samenwerken met 
als inzet een volledige duurzame ontwikkeling. 
Voor de overige milieuproblemen wil het NMP-4 
inzetten op volledige duurzame ontwikkeling via 
beleidsvemieuwing. 

In het NMP4 staat dat het milieubeleid moet bijdra
gen aan: 
•!• Een gezond en veilig leven 

Voor iedereen moet gelden dat zo gezond mo
gelijk geleefd kan worden. Om dat te bereiken 
zijn streefwaarden nodig voor de concentra
ties van stoffen in de lucht, het water en de 
bodem, kwaliteitseisen voor drinkwater, eisen 
voor de productie en distributie van voedsel 
en eisen voor geluidbelasting; 

•!• Een aantrekkelijke leefomgeving temidden 
van een vitale natuur 
De dagelijkse leefomgeving moet schoon en 
aantrekkelijk zijn. Om dat te bereiken moet de 
kwaliteit van lucht, bodem en water (grond
water en oppervlaktewater) aan hoge eisen 
voldoen, moet de belasting van kunstmatig 
licht, geluid en stank plaatselijk beperkt blijven 
en moeten er voor de maximale depositie van 
zuur- en stikstof, de ozonconcentratie in de 
lucht, de concentraties van zware metalen 
in de bodem en het gebruik van bestrijdings
middelen gedifferentieerde streefwaarden 
komen; 



•:• Het voorkomen van het aantasten van de 
mondiale biodiversiteit en het uitputten 
van de natuurlijke hulpbronnen 
Nederland moet zijn eigen bijdrage leveren 
aan de instandhouding van de natuurlijke 
hulpbronnen en de mondiale biodiversiteit. 

De hoofddoelen van het plan zijn onderverdeeld in 
vier sporen: 
1. Harmoniseren 

Meer duidelijkheid en eenheid krijgen in de 
definiering van duurzaam bouwen; 

2. Realiseren 

Om dit te bereiken moeten er maatregelen 
komen voor de bescherming van de na
tuurgebieden in Nederland. Nederland zal 3. 

Het daadwerkelijk toepassen van duurzaam 
bouwen; 
Consolideren 

zich verder inzetten voor een internationale 
inspanning ter beperking van de klimaatver
andering. 

Deze ambitie van het NMP-4 geldt overigens niet 
alleen voor 'hier en nu', voor de huidige generaties, 
maar geldt nadrukkelijk ook voor 'elders en later', 
dus ook voor arme landen elders in de wereld en 
voor de generaties na ons. [Dossier, 2001] 

2.4.1.2 Het plan van aanpak DuBo 

Het plan van aanpak Dubo beschrijft het rijksbeleid 
omtrent duurzaam bouwen en heeft in de loop der 
jaren twee versies ontwikkeld: 
1. Plan van aanpak DuBo; 
2. Tweede plan van aanpak DuBo. 

(Eerstel Plan van aanpak DuBo 
In 1995 heeft Stichting BouwResearch (SBR) 
samen met het Ministerie van VROM en enkele be
trokken bouwpartners het "plan van aanpak Dubo" 
ontwikkeld. Het plan is gebaseerd op verschillende 
nota's en reeds bestaande pakketten uit de bouw
praktijk. Het uitgangspunt van het plan is dat er op 
grote schaal duurzaam bouwen toegepast wordt. 
De aanpak is gericht om duurzaamheidaspecten 
een sterkere en op termijn vaste positie te geven in 
de besluitvorming over de inrichting en het gebruik 
van de gebouwde omgeving. Deze besluitvorming 
gaat over de schaalniveaus: 
•:• Stedenbouw; 
•:• Gebouw; 
•:• Materiaalkeuze. [Bergsma, 1999, p.1 OJ 

Hechte verankering van duurzaam bouwen; 
4. Prepareren 

lnvesteren in de ontwikkeling van inzichten, 
kennis en innovaties. [Boer, 1999, p.11] 

Naast deze sporen gaat het plan dieper in op de 
thema's energie en water. Bij energiebesparing 
wordt vooral gekeken naar de C02-doelstellingen 
uit het NMP en het gebruik van energiebronnen, 
zoals warmte-kracht-koppeling, warmtepompen 
e.d. Bij waterbesparing wordt vooral gekeken naar 
reductie van water door middel van grijs watersy
stemen en het benutten van het hemelwater. [Boer, 

1999, p.111] 

Tweede plan van aanpak DuBo 
In 1997 is het Tweede plan van aanpak DuBo 
ontwikkeld. Dit plan bevat wederom een verzame
ling acties voor de komende twee jaren, met als 
doel duurzaam bouwen tot een vast onderdeel van 
het bouwproces te maken. 

De hoofdlijnen van dit plan zijn continu"iteit, een 
nog intensievere samenwerking met de markt en 
een aantal nieuwe resultaatgerichte projecten. 
Belangrijke nieuwe inhoudelijke accenten zijn de 
aanpak van de bestaande woningvoorraad, het 
betrekken van consumenten bij het beleid en meer 
aandacht voor de grond-, weg- en waterbouw, de 
utiliteitsbouw en de stedenbouw. Een aantal maat
regelen uit dit tweede plan richt zich specifiek op het 
verbeteren van de bestaande stad. Voor het dubo
beleid in de bestaande stad is de vaststelling en 
uitvoering van de nota Stedelijke Vernieuwing van 
groot belang. Een concreet voorstel waar het plan 
naar streeft is een aanscherping van de EPC (zie 



paragraaf 3.4.1) in de woningbouw van 1,2 in 1998 De milieuefficientie van de welvaartsmiddelen moet 
naar 1,0 in 2000. Het Tweede Plan van Aanpak is een factor 20 verbeteren. Op een aantal thema's 
een gezamenlijk product van overheid en markt. De (stedenbouw, bestaande voorraad, consument, 
organisatie van uitvoering van projecten uit het plan GWW, energiebesparing en andere) wordt getracht 
is dan ook gebaseerd op de gelijkwaardigheid van te komen tot samenwerking tussen overheid, ken-
markt en overheid. [Stofberg, 1999, p.16-17] nisinstituten, bedrijfsleven en bouwpartijen. Het 

Factor 20 
algemene doel is het versterken en uitbreiden van 
kennis op het gebied van duurzaam bouwen. Het 

In het Tweede plan van aanpak DuBo is een pro- project draait dus vooral om kennismanagement en 
jectenprogramma opgenomen. Onder het hoofd- -ontwikkeling. 
spoor "prepareren" valt onder andere een activiteit 
'Experimenten en lange-termijn-onderzoek'. Het 
betreffende projectplan heet 'Bouwen aan factor 
20'. Met factor 20 wordt gedoeld op het streven om 
in het jaar 2030 in maatschappelijke behoeften te 
voorzien met een reductie van de milieubelasting 
per eenheid van welvaart met een factor 20. 
Deze factor 20 is gebaseerd op formule van Ehrlich 
en Speth. Hierbij is de totale druk op het milieu (D) 

2.4.1.3 Energie prestatie norm 

Sinds december 1995 is de Energie Prestatie 
Normering (EPN) een onderdeel geworden van 
het Bouwbesluit. De overheid wil hiermee het 
energiegebruik in nieuw te bouwen woningen en 
utiliteitsgebouwen met 10 tot 20% verminderen. 
Het is een normering waar vele partijen in de bouw 
rekening mee moeten houden. De partijen zijn vrij 

evenredig met de omvang van de wereldbevolking om energiebesparende maatregelen te kiezen 
(B), haar gemiddelde welvaartsniveau (W), en de om aan de Energie Prestatie Coefficient (EPC) te 
milieubelasting per eenheid van welvaart (M). In voldoen. Deze coefficient is het resultaat van de 
formulevorm wordt dit uitgedrukt als: toetsing van de norm. Deze toetsing vindt plaats 

D=MxBxW 

! 
1/M = (B x W) I D 

Ervan uitgaande dat de wereldbevolking in de ko
mende 50 jaar zal verdubbelen, wat waarschijnlijk 
lijkt (het huidige groeitempo is hoger), en dat de 
armere landen hun welvaartsniveau sterk zullen 
verhogen (zoals dat volgens de WCED gewenst 
is), zodat de gemiddelde welvaart met een factor 5 
toeneemt, drukt deze formule de noodzaak tot een 
technische revolutie uit. Als het doel nagestreefd 
wordt de druk op het milieu te verminderen om de 
mogelijkheden die deze generatie had te herstellen 
voor de volgende, zeg tot de helft, dan kan door 
eenvoudige substitutie berekend worden wat de 
toename moet zijn van de milieuefficientie van de 
welvaartsmiddelen: 

20=(2x5)/ 1/2 

door een berekening en moet bij de meeste soorten 
gebouwen worden ingeleverd bij een aanvraag van 
een (nieuw)bouwvergunning. Wanneer de EPC 
niet voldoet aan de gestelde norm, wordt geen 
bouwvergunning verleend. De norm is in de jaren 
aanzienlijk aangescherpt. In hoofdstuk 3 wordt hier 
verder op ingegaan. [Boonekamp, 1997, p.3] 

2.4.1.4 Derde Energienota 

Het huidige overheidsbeleid is beschreven in de 
Derde Energienota en is gericht op energiebespa
ring en op de toename van de rol van duurzame 
energiebronnen zoals zonne- en windenergie. In de 
nota wordt als belangrijk doel aangegeven dat in de 
komende 25 jaar de energie-efficiency in Nederland 
met YJ moet worden verbeterd. Het is bovendien de 
bedoeling dat rond 2020 10% besparing van fos
siele energie wordt gerealiseerd door de inzet van 
duurzame bronnen. In 1998 is de inzet circa 1,5%. 
[Stofberg, 1999, p.16] 



2.4.1.5 Materiaa/gebonden Milieuprofiel van Ge
bouwen 

De overheid in de afgelopen jaren bezig geweest 
met het invoeren van het Materiaalgebonden 
Milieuprofiel van Gebouwen (MMG). Dit is een me
thode die rond 2000 ontwikkeld is door het Neder
lands Normalisatie-instituut (NEN, voorheen NNI) 
in opdracht van het Ministerie van VROM. Deze 
methode bekijkt materialen in de verschillende 
fases van het bouwproces. Daarbij wordt gekeken 
naar de milieueffecten van het materiaalgebruik 
die kunnen optreden tijdens de productie van het 
materiaal (winning, transport, verwerking), de bouw 
(verwerking en restafval), het gebruik en onderhoud 
(emissies, afval) en ten slotte naar de afdank of 
sloopfase. Daama wordt een totaalbeeld gemaakt 
van de milieueffecten. Het MMG is gebaseerd op 
de LCA-methode. [Dubo, 2000, p.1-2] 

Het MMG bevordert het communiceren over het 
milieubewust materiaalgebruik en bevordert zo
doende ook de ontwikkeling van verschillende re
kenprogramma's, enkele voorbeelden hiervan zijn; 
Eco-Quantum en GreenCalc. Het MMG probeert 
zoveel mogelijk aan te sluiten bij deze bestaande 
instrumenten. [Duba, 2000, p.2] 

In de zomer van 2003 is de normcommissie van 
de MMG opgeheven vanwege het ontbreken van 
draagvlak voor het MMG. Mogelijk krijgt het MMG 
een Europees vervolg. 

2.4.1.6 Gemeentebeleid duurzaam bouwen 

Buiten de eisen die worden gesteld in het Bouw
besluit, kunnen gemeentes echter ook afspraken 
maken om private partijen te verplichten om extra 
aandacht te schenken aan duurzaam te bouwen. 
Dit wordt vastgelegd in zogenoemde convenanten. 
Hierin worden afspraken gemaakt tussen de ge
meentes in de regio en de woningbouwcorporaties, 
de brancheorganisaties van architecten (BNA) en 
de bouwondernemingen over de toepassing van 
duurzaam bouwen bij nieuw te bouwen woningen. 

lndividuele architecten en bouwondernemingen 
worden gestimuleerd om zich via een intentiever
klaring aan te sluiten bij dit convenant. 
De inhoud van dit convenant en de gevolgen hier
van zijn per gemeente verschillend en kan worden 
opgesteld aan de hand van bijvoorbeeld: Het Natio
naal Pakket Duurzaam Bouwen, Maatlat Duurzaam 
Bouwen, DCBA-methode enz. Een gemeente kan 
een (bouw)onderneming echter niet verplichten om 
het convenant na te leven, omdat een gemeente 
geen verplichtingen op mag leggen buiten het 
Bouwbesluit om. Toch wordt bijna bij alle projecten 
aan de convenanten voldaan. 

2.4.2 Toekomstvisie overheidsbeleid duurzaam 
bouwen 

Uit voorgaande paragrafen is te concluderen dat 
de ontwikkelingen met betrekking tot duurzaam 
bouwen niet stil staan. De regering heeft voor de 
komende jaren plannen en doelstellingen opge
steld om de druk op het milieu die ontstaat door 
het produceren en het gebruiken van gebouwen 
te verminderen. Een conclusie, die getrokken kan 
worden uit bovenstaande paragrafen, is dat de 
EPC (hoogstwaarschijnlijk) binnen korte tijd wordt 
aangescherpt. Met uitzondering van deze verlaging 
van de EPC is niet veel te voorspellen met betrek
king tot het beleid omtrent duurzaam bouwen voor 
de komende periode. Voorgaande jaren is men druk 
bezig geweest om het deelgebied materiaal op te 
nemen in het Bouwbesluit. Een gevolg hiervan is 
het ontstaan van het MMG. De invoering van het 
MMG is afgewezen door het gebrek aan draagvlak. 
Op het moment wordt bekeken op welke manier de 
ontwikkelde documenten van het MMG een moge
lijk vervolg kunnen krijgen als een mandaat aan 
CEN (de Europese normalisatieorganisatie). Het 
Ministerie van VROM is op het moment wel bezig 
met het op een andere manier verwerken van het 
deelgebied materiaal in het bouwbesluit, echter hier 
is nog niets over bekend. 
Daarom is op het moment niets te zeggen over het 
beleid dat gevolgd gaat worden in de toekomst om-



trent duurzaam bouwen en welke veranderingen in 
het Bouwbesluit worden doorgevoerd. 
Het Ministerie van VROM wil in ieder geval wel 
duurzaam bouwen stimuleren onder de consumen
ten en bij het bedrijtsleven. De consument heeft 
weinig beset van het begrip duurzaam bouwen en 
heeft het idee dat aan duurzaam bouwen een zeer 
duur prijskaartje hangt. Daarnaast voegen de nieu
we dubo-maatregelen naar hun mening nog maar 
weinig toe aan energiebesparing. Daarom heeft de 
consument weinig geld voor het milieu over. Om 
dit te verbeteren heeft het Ministerie van VROM 
in het verleden campagnes gevoerd en subsidies 
in het leven geroepen. Door de nieuwe regering 
en de economische situatie zijn deze acties weer 
op een zijspoor beland en veel subsidies zijn dan 
ook geschrapt. Hierdoor vermindert de wil van de 
consumenten en het bedrijtsleven om duurzaam te 
bouwen. Daarom dient de noodzaak en het beset 
van duurzaam bouwen onder de consumenten en 
in het bedrijtsleven duidelijk gemaakt te worden. 

2.5 Beleid van Hurks Bouw & Vastgoed 
B. V. omtrent duurzaam bouwen 
Momenteel gaat Hurks Bouw & Vastgoed B.V. niet in 
uitzonderlijke mate om met duurzaam bouwen. Men 
voldoet voornamelijk aan de eisen die gesteld zijn 
binnen het Bouwbesluit: projecten voldoen aan de 
gestelde EPC (waarvoor de architect verantwoor
delijk is). Zoals in paragraat 2.4.1.6 is omschreven, 
zijn er gemeentes met convenanten. Hieraan 
voldoet Hurks Bouw & Vastgoed B.V. in principe in 
overleg met de gemeentes ook. Daarnaast worden 
bij sommige projecten bepaalde maatregelen opge
nomen in het bestek (zoals houtsoorten) en worden 
zo vaak mogelijk energiezuinige apparatuur toe
gepast. Deze beslissingen worden echter meestal 
genomen door architect en installateur. Hurks Bouw 
& Vastgoed B.V. heeft geen "pilot-project" waarin in 
bijzondere mate rekening is gehouden met duur
zaam bouwen door bijvoorbeeld het streven naar 
een extreem lage EPC. 
Hurks Bouw & Vastgoed B.V. is zich er van bewust, 
dat de huidige manier van werken in de toekomst 
niet meer toereikend is en dat er in een vroeger 
stadium in het bouwproces rekening moet worden 
gehouden met duurzaam bouwen. Op het moment 
kan een project voldoen aan de eisen met betrek
king tot duurzaam bouwen (de EPC), door achterat 
nog enkele aanpassingen te verrichten aan het 
ontwerp. De eisen in het bouwbesluit zijn echter 
aan verandering onderhevig en worden steeds 
strenger en uitgebreid. Om de manier van werken 
te veranderen wil Hurks Bouw & Vastgoed B.V. een 
instrument hebben, waarmee ze om kunnen gaan 
met de veranderingen in de wet. Op deze manier 
komen ze te zijner tijd niet met de rug tegen de 
muur te staan. 



2.6 De conclusies met betrekking tot het 
instrument 
De definitie van duurzaam bouwen die voor het 
instrument wordt aangehouden is (zie paragraaf 
2.2.5): 

Bouwen op een manier waarbij het milieu gedurende 
a/le fases (van winning tot sloop) van het bouwpro
ces zo min mogelijk wordt aangetast. Hierbij dienen 
de bestaande mogelijkheden en leefcondities voor 
de huidige en toekomstige bevolking van de aarde 
(mens, plant en dier) te worden behouden. 

Het instrument wordt gericht op de deelgebieden 
energie en materiaal van duurzaam bouwen (zie 
paragraaf 2.3.3). Hierbij is het van belang dat zowel 
de consument als het bedrijfsleven gestimuleerd 
worden om duurzaam te bouwen. Daarom moet 
het instrument inzicht geven in de maatregelen die 
genomen moeten worden om duurzaam te kunnen 
bouwen. Belangrijk is dat dit op een begrijpelijke 
manier voor consument en bedrijfsleven wordt ge
daan. 

Om het instrument te laten voldoen aan het beleid 
van nu en in de toekomst met betrekking tot duur
zaam bouwen, moet het instrument om kunnen 
gaan met de mogelijke aanscherpingen van de 
EPN. Het instrument moet niet onbruikbaar worden 
als deze norm veranderd wordt. 
Voor het deelgebied materiaal is nog niet bekend 
hoe dit deelgebied ingevoerd gaat worden in het 
Bouwbesluit. Daarom dient voor dit deelgebied een 
nieuwe waardering voor het instrument gemaakt te 
worden. 
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HOOFDSTUK3 
DE BOUWSTENEN 
VAN HET INSTRU

MENT 

3.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk wordt met behulp van bouwstenen, 
zoals weergegeven in figuur 3.1 , een visie op het 
instrument gegeven. Op basis van deze visie wordt 
het instrument vervolgens ontworpen en in hoofd
stuk 4 uitgewerkt. 

BOUWSTENEN 

1~1[:;]=::1 
( ~ : ., 

! Hooldstul<3 

Hooldstuk4 

Figuur 3.1 Relatieschema tussen bouwstenen en het 
uiteindelijke instrument 

Voor de ontwikkeling van de visie is gebruik gemaakt 
van de volgende bouwstenen: het bouwproces, be
staande instrumenten en voorbeeldprojecten. Als 
eerste is het bouwproces onderzocht. De conclusie 
van het onderzoek geeft aan in welke fase van het 
bouwproces het instrument moet worden gebruikt. 
Ten tweede worden voor het ontwikkelen van een 
visie op het instrument enkele bestaande instru
menten onder de loep genomen. Hiervan worden 
de positieve en negatieve eigenschappen ge'inven
tariseerd en daaruit worden conclusies getrokken. 
Ten derde worden voorbeeldprojecten bekeken. 
Binnen de voorbeeldprojecten wordt bepaald waar 
in het bouwproces en door wie de beslissingen in 
de projecten worden genomen. Onder andere aan 
de hand van deze bouwstenen worden uitgangs
punten en een visie opgesteld. 

Uit voorgaande hoofdstukken en aan de hand van 
gesprekken met Hurks Bouw & Vastgoed B.V. is al 
een deel van deze uitgangspunten en visie bekend. 
Dit gedeelte wordt als eerste in paragraaf 3.2 be
handeld. 

3.2 Visie op het te ontwikkelen instru
ment dee/ 1 
Tot op de dag van vandaag kan een ontwerp vaak 
nog achteraf aangepast worden zodat deze voldoet 
aan de eisen die gesteld worden met betrekking 
tot duurzaam bouwen in het Bouwbesluit. Doordat 
de eisen omtrent duurzaam bouwen echter steeds 
stranger en uitgebreid worden, is dit in de toekomst 
wellicht niet meer mogelijk en moet hiermee in een 
vroeger stadium van het bouwproces rekening 
worden gehouden. Hier moet het instrument op 
inspringen. 

Het instrument wordt gericht op de nieuwbouw van 
eengezinswoningen en het gaat in op de deel
gebieden materiaal en energie. Dit is belangrijk 
bij het kiezen van de referentieprojecten. Voor 
het deelgebied energie zijn al maatregelen in het 
Bouwbesluit opgenomen in de vorm van de EPN 
(Energia Prestatie Norm). Dit dient als basis voor 
dit deelgebied van het instrument. Het is van belang 
dat het rekenprogramma van deze EPN een van 
de te bestuderen bestaande instrumenten wordt. 
Voor het deelgebied materiaal is nog niet bekend 
hoe dit deelgebied ingevoerd gaat worden in het 
Bouwbesluit. Daarom dient voor dit deelgebied een 
nieuwe waardering binnen het instrument gemaakt 
te worden. Het is van belang dat bij de gekozen 
deelgebieden ingegaan wordt op de gehele levens
duur van de woning. Het instrument moet bij een 
wijziging in de bouwgerelateerde wetgeving niet 
onbruikbaar worden. Daarom moet het instrument 
met deze wijzigingen om kunnen gaan. 

De gebruikers van het instrument zijn de opdracht
gever en de architect. Op wat voor wijze zij het 
instrument moeten gebruiken, volgt uit het onder-
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zoek zeals omschreven in de volgende paragrafen. 
Ondanks het gebruik van het instrument door dear
chitect, dient deze door het instrument niet beperkt 
te warden in zijn vrijheid tijdens het maken van een 

hen met duurzaam bouwen verder te laten werken 
en een duurzaam project te laten realiseren. Een 
eenvoudige werking van het instrument moet voor 
de gebruiker een stimulans zijn om het instrument 

ontwerp. Het is van belang indien beslissingen door vaker te gaan gebruiken. 
de opdrachtgever of de architect warden genomen 
op een bepaald moment in het bouwproces, dat hier 
in een later stadium niet op terug hoeft te warden 
gekomen. 
Het instrument moet de opdrachtgever en het 
bedrijfsleven stimuleren om duurzaam te bouwen. 
Daarom moet het instrument inzicht geven in de 
maatregelen die genomen moeten warden om 
duurzaam te kunnen bouwen. Daarnaast moet het 
instrument laten zien dat op een eenvoudige wijze 
veel duurzamer gebouwd kan warden. Belangrijk is 
dat dit alles op een begrijpelijke manier voor consu
ment en bedrijfsleven wordt gedaan. Het instrument 

Het instrument moet passen binnen de werkwijze 
van Hurks Bouw & Vastgoed B.V., maar de 'imple
mentatie van het instrument in dit bedrijf is geen on
derdeel van dit onderzoek. Echter bij de keuze van 
de voorbeeldprojecten is het van belang dat mini
maal een van deze woningen een project van Hurks 
is. Daamaast dient het bouwproces van Hurks 
Bouw & Vastgoed B.V. bestudeerd te warden, zodat 
het instrument {buiten deze afstudeeropdracht om) 
op een eenvoudige wijze onderdeel wordt van de 
werkwijze binnen Hurks Bouw & Vastgoed B.V. 

is niet bedoeld om de doelgroep aan te zetten tot Samenvattend geeft dit de uitgangspunten zeals 
duurzaam bouwen. Architect en opdrachtgever weergegeven in figuur 3.2. 
moeten ge·interesseerd zijn in duurzaam bouwen 
en op deze manier bij het instrument terechtko
men. Het instrument dient er vervolgens voor om 

Het instrument word! gericht op de nieuwbouw van eengezinswoningen 

Het instrument moet ingaan op de gehele levensduur van een woning 

Het instrument moet worden gebruikt door architect en opdrachtgever en daarom voor hen beiden begrijpelijk zijn 

De architect dient zijn ontwerpvrijheid te behouden 

Het is van belang dat, indien bij het gebruik van het instrument beslissingen worden genomen, door de gebruiker in een later 
stadium niet op deze beslissingen teruggekomen hoeft le worden 

Het instrument moet de opdrachtgever en het bedrijfsleven stimuleren om duurzaam te bouwen. Het is niet bedoeld om hen aan 
te zetten tot duurzaam bouwen, maar wanneer er interesse bij hen is, om hen ook ulteindelijk een duurzame woning le laten 
realiseren 

Het instrument moet inzicht geven in de maatregelen om duurzaam te kunnen bouwen en laten zien dat op een eenvoudige 
wijze veel duurzamer gebouwd kan worden 

Het instrument gaat in op de deelgebieden materiaal en energie 

In het instrument moet gewerkt worden naar een ulteindelijke energiecoefliciente en een ulteindelijke materiaalcoeflicient 

Voor het deelgebied energie dient de EPN als basis 

Voor het deelgebied materiaal dient een nieuwe waardering voor het instrument ontwikkeld te worden 

Het instrument moet om kunnen gaan met de eisen die gesteld worden in het Bouwbesluit en met de wijzigingen die in de toe
komst in het Bouwbesluit worden aangebracht 

Het instrument moet passen binnen de werkwijze van Hurks Bouw & Vastgoed B. V. 

Figuur 3.2 Uitgangspunten voor het te ontwikkelen instrument 



3.3 Het bouwproces 
Om een inzicht te krijgen in het bouwproces wordt 
als eerste ingegaan op dit proces, zoals omschre
ven in Jellema. Ten tweede wordt er een paragraaf 
besteed aan het bouwproces volgens Hurks Bouw 
& Vastgoed B.V. Tenslotte worden uit het bouwpro
ces conclusies getrokken die verwerkt worden in de 
visie van het instrument. 

3.3.1 Bouwproces volgens Jellema 

Volgens het boek "Jellema 1 O" is het bouwproces 
in verschillende hoofdfases onder te verdelen. Alie 
hoofdfases zijn op hun beurt weer onderverdeeld 
in verschillende fases, zie figuur 3.3. [Eekelen, 2002, 
p. 14) 

Het instrument wordt ontwikkeld voor architect en 
opdrachtgever. Voor deze personen zijn niet alle fa
ses van het bouwproces interessant. Dit is de reden 
dat alleen ingegaan wordt op de eerste drie hoofd
fases: uitgangspunten, ontwerp en uitwerking. De 
fases die deel uitmaken van deze hoofdfases, zijn: 
•!• lnitiatieffase 

Deze fase is het begin van het bouwproces. 
Hierin wordt door de opdrachtgever besloten 
om een huisvesting te realiseren; 

•!• Haalbaarheidsf ase 
In deze fase wordt onderzocht of de totale 
kosten, die de uitvoering van het project met 
zich meebrengt, opwegen tegen het te beste
den budget. De berekening is gebaseerd op 
globale kengetallen; 

INF = 
HBH = 
DF 
so 

initiatieffase 
haalbaarheidsfase 

= definitiefase 
= schetsontwerp 

VO 
DO 

= voorlopig ontwerp 
= definitief ontwerp 

•!• Definitiefase 
Hierin worden de eisen en de wensen voor 
het gebouw en de voorwaarden voor het 
bouwproces vastgelegd in het programma 
van eisen; 

•!• Schetsontwerp 
Het schetsontwerp is het concept ontwerp 
van het gebouw. Dit betekent dat de interne 
en externe structuur, vorm en omvang van de 
bouwmassa in samenhang met de steden
bouwkundige inpassing, worden vastgelegd; 

•!• Voorlopig ontwerp 
In dit ontwerp wordt het gebouw ruimtelijk 
en functioneel vastgelegd. Dit houdt in dat 
situering, hoofdindeling, structurele opzet, 
constructieve opzet, horizontale- en verti
cale ruimten voor gewenste installaties en 
architectonische verschijningsvormen worden 
ontwikkeld; 

•!• Definitief ontwerp 
Bij dit ontwerp word! het materiaalgebruik van 
het gebouw vastgelegd, zodat de structuur, 
vorm, plaats en afmetingen van de construc
tie, werktuigbouwkundige en elektrotechni
sche installaties worden bepaald. Ook word! 
de plaats en afmeting van de bouwdelen en 
het materiaalgebruik van de beeldbepalende 
bouwdelen vastgelegd; 

•!• Besteksontwerp 
Bij het besteksontwerp worden de ruimte
delen en bouwdelen gespecificeerd op het 
gebied van materiaalgebruik, afwerking en 
detaillering. [Eekelen, 2002, p. 21-29) 

= besteksontwerp 
= aanbestedingsfase 
= uitvoeringsfase 
= opleveringsfase 
= inhuizingsfase 
= gebruiks- I nazorgfase 
= sloop 

Figuur 3.3 Het bouwproces volgens Jellema [Eekelen, 2002, p. 14] 



3.3.2 Het bouwproces volgens Hurks Bouw & 

Vastgoed B.V. 

Aan de hand van de KAM-map van Hurks Bouw 
& Vastgoed B.V. is de onderverdeling van het 
bouwproces volgens dit bedrijf bestudeerd. Volgens 
Hurks bestaat het bouwproces uit: 
1. lnitiatief & acquisitie; 
2. Ontwerp & ontwikkeling; 
3. Prijs & contractvorming; 
4. Werkvoorbereiding; 
5. Uitvoering; 
6. Oplevering garantie, nazorg. 
Het bouwproces van Hurks is bijna op identieke 
wijze opgebouwd als omschreven in Jellema. Het 
grootste verschil zijn de namen van de fases. In 
figuur 3.4 zijn de hoofdfases initiatief- & acquisi
tie- en ontwerp- & ontwikkelingfase van het Hurks 
bouwproces uitgewerkt. Dit zijn de twee hoofdfases 
die worden bestudeerd voor de ontwikkeling van 
het instrument. [Bierrnans, 2002, nr. 1.8.01 - 1.8.02) 

lnitiatief & acquisitie 
Bij Hurks begin! een project in de initiatief- & acqui
sitiefase door een exteme aanbieding of door vol
ledig eigen ontwikkeling. Bij de eigen ontwikkeling 
worden eerst diverse informatiebronnen, zoals pu-

blicaties, bestemmingsplannen, marktonderzoeken 
e.d., geraadpleegd. Deze werkzaamheden worden 
gedaan door de ontwikkelingsmanager. Op een 
potentieel project word! een haalbaarheidsanalyse 
toegepast en achterhaald wordt of het plan geen 
onverwachtse beperkingen heeft. Als eerste moet 
hiervoor het bestemmingsplan opgevraagd worden: 
welke bestemming heeft het perceel en welke be
bouwingscapaciteit hoort hierbij. Ten tweede moet 
nagegaan worden of eerdere en/of bestaande 
bebouwing (ook in de omgeving) enige gevolgen 
heeft gehad op de huidige situatie (bijvoorbeeld 
bodemvervuiling). Ten derde moet rekening worden 
gehouden met een eventueel erfpachtrecht op het 
perceel, bekabeling en riolering in de bodem, infra
structuur, subsidies e.d. Tenslotte moet onderzocht 
worden of er eventuele kopers I huurders voor het 
te bouwen project aanwezig zijn. 
Deze haalbaarheidsanalyse is onderverdeeld in: 
marktonderzoek, bestemmingsplan, bebouwings
mogelijkheden, investeringsraming en een milieu
toets. Hierna word! deze haalbaarheidsanalyse 
beoordeeld door de ontwikkelingsmanager en de 
directie; niet haalbaar of (mogelijk) haalbaar. Als het 
project (mogelijk) haalbaar is word! een volgende 
fase in het bouwproces bereikt: de ontwerp- & 
ontwikkelingsfase. Bij het bereiken van deze fase 

HURKS BOUW & VASTGOED B.V. 
Bouwproces: 

1: lnitiatief & Acquisitie 
2: Ontwerp & Ontwikkeling 
3: Prijs & contractvorming 
4: Werkvoorbereiding 
5: Uitvoering 

1 ..... . . E): .QpleyE!rjng, garan! iE! .... 8. nazorQ ...... . 

Ontwikkeling I V.O. Bestek 

Ontwikkelings
manager 
(Opdrachtgever, 
indien aanwezirJ 
dan door heel 
traject) 

Ontwikkelingsmanager (O.M.) 
Directeur vastgoed 

~~~g~:c;r~ 'E ~~~euu~ vastgoed (OV). project coordinator (PC), architect , contructeur en 

Prj Coord ~ 
1 

Marktonderzoek 
Bestemmingsplan 
Bebouwings mogeltjkheden 
lnvesteringsraming 
Milieutoets I subsidies I bekabeling / 
erfpachtrecht I infrastuctuur I 
grof programma van eisen 

Haalbaar· ~ OntwerpuitgangspJ Beslismoment Beshsmoment 
heids in (Incl. 0.M,) ·door DV door DV 
mp port ~ . . VO tot toetsing Start prijsvorming 

U1tgebrerd P.v.E. en uttwerldng Positief: Afd. Uitv. 
S .O . + varia~te n Kostenraming 
Terugkoppeh~g & Beslismoment (Dir) 
kostenbewaking Uitw Bestek + tek 
Toetsing uitgangsp Startveril:. Makefaar i 

Figuur 3.4 Bouwproces volgens Hurks Bouw & Vastgoed B. II. 

Het uitgewerkte 
pakket gaat door 
naar volgende 
fase: Prijs en 
Contractvorming 



is ook al een voorstel gedaan voor een architect en door de sector bouw een kostenraming gemaakt. 
de eventuele adviseurs. De directie beslist vervolgens of men over kan gaan 

tot het maken van het bestek met tekeningen en 

Ontwero & ontwikkeling of er gestart kan worden met de verkoop van het 
Wanneer een project in de initiatief- & acquisitiefase project. Voor deze verkoop wordt een publicatie ge-
haalbaar blijkt te zijn, kan er overgegaan worden maakt en een makelaar ingeschakeld. Het project 
tot het opstellen van de ontwerpuitgangspunten. wordt verder uitgewerkt in bestek met tekeningen 
Dit wordt gedaan door directeur vastgoed, ontwik- en dit pakket gaat door naar de volgende fase: Prijs 
kelingsmanager, projectcoordinator en eventueel & contractvormingfase. [Biermans, 2002, nr. 2.2.01 -
een klant en adviseurs. De contractering van de 2.2.02, 3.2.01 - 3.2.03, 3.3.01 , 3.6.01 , 3.8.01] 
participanten (architect, constructeur enz.) kan 
plaatsvinden en wordt gedaan door de directeur 3.3.3 Conclusies met betrekking tot het bouw-

vastgoed. Wanneer deze contracteringen gedaan proces 
zijn, kan het plan verder ontwikkeld worden. Dit Om te achterhalen voor welke fases van het bouw
houdt in dat er een structuur met varianten opgezet proces het interessant zou kunnen zijn om een 
(structuur ontwerp) wordt. Hierbij wordt een investe- instrument te ontwikkelen, zijn de bouwprocessen 
ringsbegroting opgesteld. Het structuurontwerp met volgens Jellema en Hurks onder de loep genomen. 
enkele varianten wordt getoetst op de uitgangspun- Uit deze studie is te concluderen dat de meeste 
ten: Hier vloeit een voorlopig ontwerp uit. Dit ont- beslissingen, die invloed hebben op de duurzaam
werp dient goedgekeurd te worden door directeur heid van een project, in een laat stadium van het 
vastgoed. Hierbij wordt het ontwerp getoetst op de bouwproces worden genomen, zie figuur 3.5. In dit 
volgende criteria: de investeringsbegroting, pro- figuur is te zien dat de beslissingen, die vroeg in het 
gramma van eisen, bestemmingsplan, brandweer, 
welstand, stedenbouw, verkeer, commerciele kwa-

bouwproces worden genomen, de meeste invloed 
hebben op het uiteindelijke ontwerp. Op grond hier-

liteit, architectuur en milieueisen (bodemvervuiling, van is vastgesteld voor welke fases het instrument 
fysica, geluid). Vervolgens wordt het ontwerp ver- ontwikkeld wordt. Aangezien in de initiatief- en 
der uitgewerkt voor het definitief ontwerp. Nu wordt haalbaarheidsfase geen of nauwelijks beslissingen 
wederom door de directeur vastgoed de beslissing worden genomen die invloed hebben op duurzaam 
genomen of er overgegaan kan worden tot de start bouwen en aangezien in de aanbestedingsfase het 
van de prijsvorming. lndien dit het geval is, wordt er ontwerp al volledig is uitgewerkt, moet het instru-
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Figuur 3.5 Grafiek die de invloed op het eindresultaat weergeeft van beslis
singen die genomen warden in het bouwproces. 



ment gericht worden op de definitiefase tot en met 
de besteksfase: het ontwerpproces. 
Opvallend is dat sommige beslissingen in de D.0-
en 8.-fase worden genomen, terwijl deze invloed 
hebben op beslissingen in de S.0.-fase. Een voor
beeld hiervan is het kiezen van de draagstructuur. 
Deze keuze heeft invloed op de overspanning en 
bepaald daarmee de beukmaat die bepaald wordt 
in het schetsontwerp. Het is daarom van belang om 
deze beslissingen op het juiste moment te nemen. 
Op deze manier kunnen de gevolgen van deze 
beslissingen consequent in het ontwerp worden 
verwerkt en zo hoeft niet terug te worden gekomen 
op beslissingen die eerder genomen zijn. 

3.4 Bestaande instrumenten 
In het vorige hoofdstuk is het beleid met betrekking 
tot duurzaam bouwen besproken. Hierbij is inge
gaan op het nationaal en gemeentelijk beleid. Het 
nationale beleid omtrent de bouw, het Bouwbesluit, 
stelt dat voor een bouwaanvraag onder andere een 
EPN-berekening gemaakt dient te worden. Om 
duurzaam bouwen te stimuleren zijn op het initiatief 
van het Nederlands Verbond van Ondernemers in 
de Bouwnijverheid de Nationale Pakketten opge
steld. Het gebruik hiervan geschiedt op vrijwillige 
basis. Het gemeentelijk beleid maakt vaak gebruik 
van convenanten die opgesteld zijn aan de hand 
van bijvoorbeeld het Nationaal Pakket Duurzaam 
bouwen of de DCBA-methode. 
Zoals te zien is, bestaan er al (vele) instrumenten 
die bedoeld zijn om duurzaam bouwen te stimu
leren. In deze paragraaf worden bovenstaande 
instrumenten geanalyseerd. Hierbij wordt gekeken 
naar de werking en de voor- en nadelen. De ana
lyse van de bestaande instrumenten is bedoeld 
om de voorbeeldprojecten te kunnen beoordelen. 
De conclusies van deze analyse dienen mede als 
onderlegger voor de visie op het nieuwe instrument. 
In hoofdstuk 4 worden de bestaande instrumenten 
gebruikt als informatiebron voor de inhoud van het 
instrument. 

3.4.1 EPN 

Per december 1995 is de Energie Prestatie Norme
ring (EPN) ingevoerd. Dit is een bepalingsmethode 
waarmee de overheid het energiegebruik in wonin
gen en utiliteitsgebouwen met 10 tot 20% wil ver
minderen. Het is een normering waar vele partijen 
in de bouw rekening mee moeten houden. De par
tijen zijn vrij om energiebesparende maatregelen 
te kiezen om aan deze normering te voldoen. Het 
criterium van de EPN is de EPC (Energie Prestatie 
Coefficient). De berekening van dit coefficient moet 
bij de meeste soorten gebouwen worden ingeleverd 
bij de aanvraag van een (nieuw)bouwvergunning. 
Deze berekening kan pas worden gemaakt indien 
er veel informatie over het project aanwezig is, 
zoals in de definitief ontwerp- en besteksfase. [Boo
nekamp, 1997, p.3) 

In het programma dient een boomstructuur met 
gegevens ingevuld te worden, zoals te zien is in 
figuur 3.6: 

Projectgegevens 
lndeling gebouw 

Boluw~~~~t:~;:~le1zone 1 

Oak 1 
Vloer 1 

lnfiltratie 
lnstallatieW 

Verwarming 
L 1 - Verwarmingssysteem 1 
Warmtapwater 
L 1 - Warmtapwatersysteem 1 

Ventilatie 
L Verwarmde zone 1 

Ventilatoren 
Zonne-energiesystemen 
I- Zonnecollectoren 
L Fotovoltaische systemen 
Koeling 
Bevochtiging 

lnstallatie E 
Resultaten 

Specificatie verwarming 
Specificatie hulpenergie 
Specificatie tapwater 
Specificatie ventilatoren 
Specificatie verlichting 
Specificatie koeling 
Specificatie bevochtiging 
Specificatie PV~ellen 

Specificatie WK 
lndicatie TO 
L Verwarmde zone 1 

Figuur 3.6 Boomstructuur in het EPN-programma 



De hoofdgroepen van deze boomstructuur zijn: 
•!• Projectgegevens 

Algemene gegevens van het project, zoals 
adres, soort woning e.d.; 

•!• lndeling gebouw 
De indeling van het gebouw, verdeeld in ver
warmde en onverwarmde ruimtes; 

•!• Bouwkundig 
De transmissie via de gevels en de infiltratie in 
de woning; 

•!• lnstallatie W 
Hier dienen de gegevens omtrent verwarming, 
warmtapwater, ventilatie, zonne-energiesy
stemen, koeling en bevochtiging ingevuld te 
warden; 

•!• lnstallatie E 
Hier dienen gegevens omtrent verlichting 
ingevuld te warden; 

•!• Resultaten 
In deze tak van de boomstructuur komen de 
resultaten van de berekening te staan. Hoe 
deze berekening wordt uitgevoerd is hieron
der omschreven; 

•!• lndicatie TO 
Geeft een indicatie met betrekking tot het aan
tal dagen dat de temperatuur in het gebouw 
de 25°C overschrijdt en een oordeel over de 
ventilatie binnen het gebouw. 

Met deze gegevens en met onderstaande formula 

De EPC is feitelijk het gewogen energiegebruik per 
m2 gebruiksoppervlakte met een extra compensatie 
voor de gebouwomhulling (verliesoppervlakte). 
Het gebouw voldoet, wanneer de berekening van 
de EPC niet hoger is dan de wettelijk gestelde eis 
uit het Bouwbesluit. In figuur 3.7 is voor de EPC 
het verloop van dit coefficient voor woningen en 
woongebouwen in de jaren weergegeven. [EPN, 
1997, p.6] 

EPC voorwonlngen 111 
woongebouwln 

1,4 

1,2 

1,0 

1,0 

? 

Figuur 3. 7 EPC voor woningen en woongebouwen 

berekent het instrument de uiteindelijke coefficient, In figuur 3.8 zijn de positieve en negatieve eigen-
zoals deze is weergegeven in de tak resultaten. 

Het programma geeft een precies getal dat staat voor een specifiek ontwerp, hierdoor zijn verschillende gebou
wen met elkaar le vergelijken 

Het programma heeft geen onderverdeling naar proces en kan pas in de D.0.-fase uitgevoerd worden 

De in te voeren gegevens zijn zeer gedetailleerd 

Het programma laat niet zien hoe de EPC berekend word!, waardoor het aanbrengen van verbeteringen vaak 
een kwestie van gokken word! 

Het programma geeft alleen een oordeel over dubo-egenschappen en niet over andere eigenschappen zoals 
veiligheid en onderhoud 

Sommige in te vullen getallen zijn moeilijk le bepalen (er dient een aparte berekening worden ultgevoerd) 

Figuur 3.8 Positieve en negatieve eigenschappen van het EPN-programma 
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schappen van de EPN tegenover elkaar gezet om 4. Binnenmilieu; 
een overzicht te krijgen van wat er nog ontbreekt 5. Omgevingsmilieu. 
en wat er bruikbaar is voor de ontwikkeling van het 
instrument. 

3.4.2 Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen 

In 1995 heeft het Nederlands Verbond van On
dememers in de Bouwnijverheid (NOVB) aan de 
Stichting Bouw Research (SBR) de opdracht ge
geven om een pakket met maatregelen samen te 
stellen voor duurzaam bouwen in de woningbouw. 
Het doel van het pakket is om uniformiteit te creeren 
bij het terugdringen van de milieu-invloeden van het 
ontwerpen, bouwen en beheren (inclusief sloop). 
Hieruit is in 1996 het Nationaal Pakket Duurzaam 
Bouwen (NPDuBo) ontstaan voor de woningbouw. 
Dit pakket wordt op een vrijwillige basis gebruikt en 
heeft geen wettelijke status. De rijksoverheid heeft 
echter wel aangekondigd de vaste maatregelen 
uit het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen op te 
nemen in het Bouwbesluit. lnmiddels is dat voor 
een aantal energiemaatregelen al gebeurd. In 1998 
is het NPDuBo gemaakt voor de utiliteitsbouw. De 
pakketten krijgen elk jaar een nieuwe versie en 
bevatten maatregelen die in de praktijk kunnen 
worden toegepast om duurzaam bouwen te realise
ren. Het nationaal pakket richt zich op de initiatief-, 
ontwerp- en uitwerkingsfase en de maatregelen zijn 
onderverdeeld in vijf milieuthema's: 
1. Materialen; 
2. Energie; 
3. Water; 
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Naast deze thema's zijn maatregelen genomen om 
de flexibiliteit van gebouwen te bevorderen. Tevens 
wordt ingegaan op het aspect veiligheid. [Jansen, 
1996, p. 200-1 -200-3) 

Het pakket kent vaste en variabele maatregelen: 
•!• Vaste maatregelen 

Hebben een milieuvoordeel, zijn algemeen 
toepasbaar in alle bouwwerken en hebben 
geen of zeer beperkte meerkosten tot gevolg; 

•!• Variabele maatregelen 
Hebben een milieuvoordeel, maar kunnen 
niet voor elk bouwwerk worden toegepast 
vanwege de hoge kosten of de specifieke 
situatie van het project. [Jansen, 1996, p. 200-1 

-200-3) 

In figuur 3.9 is een gedeelte uit het Nationaal 
Pakket te zien. Hierin zijn enkele maatregelen 
weergegeven met daarachter kolommen met het 
toepassingsgebied, de kosten, of het een variabele 
of vaste maatregel is en enkele opmerkingen. De 
maatregelen hebben betrekking op de deelgebie
den: materiaal, energie, water en binnenmilieu. Per 
maatregel bestaat een specificatieblad waarin de 
maatregel nader wordt omschreven. De architect 
kan zelf de keuze maken welke maatregelen hij wel 
of niet toepast. 
In figuur 3.10 zijn de positieve en negatieve ei
genschappen van het werken met deze methode 
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Figuur 3.9 Een dee/ uit het Nationaal Pakket duurzaam bouwen voor de woningbouw 



Het programma beslaat een groot gedeelte van het bouwproces, van de initiatief- t/m de uitwerkingsfase 

De architect behoudt veel ontwerp vrijheid 

Door gebruik te maken van specificatiebladen word! het instrument gebruiksvriendelijker 

In het programma staan gedetailleerde en niet gedetailleerde maatregelen door elkaar. Hierdoor krijgt de 
architect te veel informatie in de ontwerpfase 

In het programma worden veel niet-specifieke, zeer oppervlakkige, maatregelen gegeven zeals herge
bruik van materialen, niet toepassen van CFK's, puingranulaat e.d. 

Bij energie word! wel gebruik gemaakt van de 3-stappen-strategie, bij materialen niet. Hierdoor kan de 
illusie ontstaan dat de stappen-stategie niet belangrijk is bij het deelgebied materialen 

Sommige maatregelen zijn zeer 'open' omschreven, bijvoorbeeld: gebruik indien mogelijk vemieuwbare 
producten 

Het programma geeft alleen een oordeel over dubo-eigeschappen en niet over andere eigenschappen 

Figuur 3.10 Positieve en negatieve eigenschappen van het Nationaal Pakket 

weergegeven. 

3.4.3 DCBA-methode 

De checklist is gebaseerd op de vier-varianten me
thode, waarin vier niveaus zijn: 
A. Autonoom; de meest gunstige situatie; 

De DCBA-methode is in januari 1992 ontwikkeld B. Beperkt de schade tot een minimum; 
door het Milieukundig Onderzoek- en Ontwerp- C. Corrigeert normaal verbruik; 
Buro (BOOM). De methode is een milieuchecklist D. De normale situatie. 
voor nieuwbouwwoningen en is in het najaar van 
1994 geactualiseerd en gepubliceerd in het "WEKA 
Handboek Bouwen Milieu". Aan de hand van de 
volgende milieuthema's worden eisen ten aanzien 
van het milieu vastgesteld: 
•!• Bouwmaterialen; 
•!• Energie; 
•!• Waterbesparing; 
•!• Afval (bouw- en bewonersafval); 
•!• Verkeer; 
•!• Groen; 
•!• Oppervlaktewater. (Bergsma, 1999, p.12) 

lndien er een X wordt gebruikt dan bestaat er een 
duidelijk milieubezwaar tegen het toepassen van 
het product. De DCBA-methode richt zich op de 
voorlopig ontwerp-, definitief ontwerp-, bestek- en 
uitvoeringsfase. In deze methode wordt verwezen 
naar het Nationale Pakket en naar de Groen Finan
ciering. De methode is gebaseerd op gegevens uit 
onderzoek en literatuur aangevuld met informatie 
van producenten, waarbij elke fase uit de Levens 
Cyclus Analyse (LCA) aan de orde komt, zie figuur 
3.11. [Haas, 1997, p.45) [Bergsma 1999, p.12) 

In figuur 3.11 is een deel uit de DCBA-methode als 
voorbeeld genomen. Hierbij is te zien dat wanneer 

Code v Omschtijving lnvoer 

ENERGIE 
_y]Algemeen 

Slap 1: Voorkom onnodig energlegebruik 
MJ Beperk tranomluievortlezen 
_yj llepefk ventilatlevortlezen 
.YJWannte wur gowenot 
_yj Voofi(om tnneportverllezen 

E-65 > korte CV~eidlngen 
E..e6 korte luchtkanalen \VOOf luchtverwarming) 
E-68 korte wamrtapwaterteldingen 
E-69 beperk permanente warmtevertiezen van warm 

tapwater 
E-72 Overt vul in 

Figuur 3.11 Een dee/ uit de DCBA-methode 



Het programma maakl gebruik van verschillende stappen (V.O., D.O., B.E., U.V.), zodat he! programma in 
een groot gedeelte van he! bouwproces gebruikl kan warden 

In he! programma is precies le zien als er iets ingevuld word! of het goed of slecht is met betrekking tot 
duurzaam bouwen 

Door gebruik le maken van specificaliebladen word! he! instrument gebruiksvriendelijker 

In he! programma wordt alleen gekeken in welke categorie een bepaald bouwdeel terecht komt en niet 
naar de toe le passen hoeveelheid 

In het programma zijn wel stappen aangegeven, maar deze bevinden zich zeer laat in het bouwproces 
(V.O., D.O., B.E., U.V.). Om tot een goed duurzaam ontwerp te komen, moet er vanaf het begin af aan al 
rekening warden gehouden met duurzaam bouwen. Al vanaf de definitiefase en schetsontwerpfase 

In het programma zitten maatregelen die al veel eerder dan de V.0.-fase besloten moeten warden 

Met energie word! al wel in een vroeg stadium van he! bouwproces rekening gehouden, bijvoorbeeld door 
vormgeving, maar met materialen niet 

Bij energie word! wel gebruik gemaakl van de 3-stappen-strategie, bij materialen niet. Hierdoor kan de 
illusie ontstaan dat de stappen-stategie van toepassing is op materialen 

Het programma maakl gebruik van een grof systeem, met adviezen en daarbij punten. De meerderheid 
van de maatregelen van energie maar vooral bij materialen zit in de bestekfase en uitvoeringsfase. Tijdens 
deze fasen is al zoveel bekend dat er ook gebruik gemaakt kan warden van een rekenprogramma, zoals 
Eco-quantum, dat een duidelijk beeld, door middel van een cijfer, geefl voor een specifiek project 

He! programma geeft alleen een oordeel over dubo-eigeschappen en niet over andere eigenschappen 

Figuur 3.12 Positieve en negatieve eigenschappen van de DCBA-methode 

een lagere EPC toegepast wordt, de waardering 
van D naar A loopt, waarbij A staat voor de laagste 
EPC en de meeste punten. Het is de bedoeling om 
zoveel mogelijk punten te behalen. Bij iedere maat
regel wordt, indien mogelijk, verwezen naar het 
desbetreffende specificatieblad van het Nationaal 
Pakket. Bij deze methode word! alleen gekeken in 
welke categorieen een bepaald bouwdeel terecht
komt en niet naar de toe te passen hoeveelheid. 
Een voorbeeld hiervan is dat product M in categorie 
A valt en product N in categorie D. Wanneer product 
M toegepast wordt, kan het zijn dat hiervan zoveel 
keer meer gebruikt dient te worden in vergelijking 
tot product N, dat de oplossing met product M in 
dit geval veel milieuonvriendelijker is. In figuur 3.12 
zijn de voor- en nadelen van de DCBA-methode bij 
elkaar gezet. 

3.4.4 Conclusies met betrekking tot de bestaan

de instrumenten 

In voorgaande paragrafen zijn de verschillende po
sitieve en negatieve eigenschappen gegeven van 

de bestaande instrumenten. Het grootste nadeel 
van alle drie de bestaande instrumenten is dat er 
geen enkel instrument is dat de architect tijdens 
het gehele ontwerpproces begeleidt. Dit komt ten 
eerste doordat er geen enkel instrument ingaat op 
het gehele ontwerpproces. Ten tweede komt het 
doordat alle instrumenten alleen ingaan op duur
zaam bouwen, terwijl overige afwegingen van een 
architect achterwege gelaten worden en tenslotte 
doordat geen enkel instrument gedetailleerder 
wordt in het ontwerpproces. De belangrijkste con
clusie die meegenomen moet worden tijdens het 
creeren van een visie op het nieuwe instrument is 
dat het instrument een hulpmiddel voor de architect 
moet zijn en de architect begeleidt in het ontwerp
proces en hem helpt bij het maken van zijn keuzes 
tijdens alle fases van het ontwerpproces. Hiervoor 
zouden eigenlijk de behandelde instrumenten 
achtereenvolgens gebruikt dienen te worden. 

Hierdoor wordt de toegereikte informatie steeds 
gedetailleerder. Deze instrumenten sluiten echter 
niet goed op elkaar aan mede omdat ze alle ingaan 



X = Dit deelgebied wordt behandeld in het instrument 
(X) = Dit deelgebied wordt deels behandeld in het instrument 

Figuur 3.13 Deelgebieden binnen de bestaande instrumenten 

op verschillende deelgebieden zoals weergegeven het ontwerpproces bestudeerd. Dit is als eerste ge-
in figuur 3.13. daan door alle tekeningen van de S.0.- tot en met 

de B.-fase te analyseren. Welke gegevens zijn waar 
3.5 Voorbeeldprojecten bekend? Waar worden bepaalde duurzame beslis

Aan de hand van drie voorbeeldprojecten is geke- singen genomen? Aan de hand van de uitkomsten 
ken welke gegevens voor handen zijn in de defini- hiervan is per architect een interview opgesteld om 
tiefase tot en met de besteksfase van het bouwpro- tot een gedetailleerder niveau te komen, zie bijlage 
ces. De projecten die worden behandeld zijn : Ill. De bedoeling van deze studie is om te achterha-
1. Voorbeeldproject "Nieuwbouwwoningen Aan len waar beslissingen in het ontwerpproces worden 

de Noten te Echt" van Schrijen Goonen Archi- genomen en door wie dat wordt gedaan, zodat 
tecten BNA; hierop het te ontwikkelen instrument gebaseerd kan 

2. Voorbeeldproject "Nieuwbouwwoningen worden. Daamaast worden aan de architecten de 
Noordertoght te Grootebroek" van Zeeman criteria gevraagd op grond waarvan zij beslissingen 
Architecten; nemen in het ontwerpproces. Daamaast is gekeken 

3. Voorbeeldproject "Nieuwbouwwoningen Eva hoe de verschillende architecten zijn omgegaan 
Lanxmeer te Gulemborg" van Orta Nova. 

De voorbeeldprojecten zijn gekozen aan de hand 
van de duurzaamheid van de woningen: een project 
dat in uitzonderlijke mate rekening heeft gehouden 

met de bestaande instrumenten en welke aspecten 
van duurzaam bouwen naar voren zijn gekomen 
tijdens het ontwerpen van het project. 

met duurzaam bouwen van Orta Nova, een project 3.5.1 Voorbeeldproject "Nieuwbouwwoningen 

dat in zeer geringe mate met duurzaam bouwen 
rekening heeft gehouden van Schrijen Goonen 
Architecten BNA en een project dat hiertussen in 
ligt van Zeeman architecten. Hiervoor is gekozen 
om duidelijk de verschillen in de aanpak van een 
project te kunnen weergeven. Van deze projecten is 

Aan de Noten te Echt" 

Als eerste word! ingegaan op het voorbeeldproject: 
"Nieuwbouw woningen Aan de Nolen te Echt" van 
Hurks Bouw & Vastgoed B.V. 
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Figuur 3.14 Geveltekeningen van nieuwbouwwoningen aan de Jmkerstraat te Echt 

Het project "Nieuwbouw woningen Aan de Noten te 
Echt" bestaat uit tien levensloopbestendige koop
woningen, zie figuur 3.14. Dit project is een initiatief 
van Hurks Bouw & Vastgoed B.V. en heeft Schrijen 
Goonen Architecten BNA de opdracht gegeven om 
een ontwerp te maken voor deze woningen. Omdat 
het project volledig in handen is van Hurks, zijn zij 
zowel de opdrachtgever als de ontwikkelaar. 

Het project is een nieuwbouwproject waarvoor 
geen verscherpte eisen zijn gesteld met betrekking 
tot duurzaam bouwen. De woningen hoeven slechts 
te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Hierin 
wordt een EPC van 1,0 geeist. Daarnaast is er re
kening gehouden met de duboconvenant van de 
gemeente Echt. Hierin wordt als eis gesteld dat 
er gewerkt moet worden met het Nationaal pak
ket duurzaam bouwen. Daarvan moeten alle vaste 
maatregelen worden toegepast. Daarnaast moeten 
ook enkele variabele maatregelen in het ontwerp 
worden opgenomen. 

In bijlage Ill is aan het einde van het interview een 
SADT-model gegeven. Dit SADT-model is in het ka
der van het onderzoek opgesteld om inzichtelijk te 
maken waar en door wie alle beslissingen genomen 
zijn in het bouwproces van dit voorbeeldproject. In 
dit model is te zien dat Hurks een grote invloed 
heeft gehad op de beslissingen die genomen zijn in 
het ontwerpproces. 

3.5.2 Voorbeeldproject "Nieuwbouwwoningen 
Noordertoght te Grootebroek" 

Het tweede project dat behandeld wordt zijn de 
nieuwbouwwoningen Noordertoght te Grootebroek 

Figuur 3.15 Geveltekeningen van nieuwbouwwoningen 

Noordertoght te Grootebroek 

ontworpen door Zeeman Architekten BNA te Hoorn, 
zie figuur 3.15. 

De Watersnip is een woningtype ontworpen door 
Zeeman binnen het project Noordertoght. De 
eerste fase van dit project, waarvan de Watersnip 
onderdeel is, bestaat uit 72 woningen, waarvan 18 
woningen in de vorm van de Watersnip. 

Het project is een nieuwbouwproject waarvoor geen 
verscherpte eisen zijn gesteld met betrekking tot 
duurzaam bouwen. Het project hoefde dus slechts 
te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Hierin 
wordt een EPC van 1,0 geeist. Daarnaast is er re
kening gehouden met de duboconvenant van de 
gemeente Grootebroek. Hierin wordt als eis gesteld 
dat er gewerkt moet worden met het Nationaal pak
ket duurzaam bouwen. Daarvan moeten alle vaste 
maatregelen worden toegepast. Daarnaast moeten 
ook enkele variabele maatregelen in het ontwerp 
worden opgenomen. 



Opvallend is hoe de architect te werk gaat om Naast het opstellen van het programma van eisen, 
aan de eis van het Bouwbesluit te voldoen. Vooraf heeft Orta Nova ook 45 van de 200 woningen 
aan de ontwerpfase wordt er beslist hoe de EPC ontworpen. De doelstelling van Orta Nova voor de 
behaald wordt. Als er een goede zuiorientatie bouw van de woningen is dat mensen met hart en 
aanwezig is, wordt gebruik gemaakt van actieve ziel kunnen wonen, werken en leven. Ze streven 
zonne-energie. Is dit niet het geval, dan wordt voor naar een architectuur die individuen en organisaties 
gebalanceerde ventilatie gekozen. Op deze manier in hun ontwikkeling ondersteunt, zodat de aanwe
kan de architect vanaf het begin al rekening hou- zigheid van goede gebouwen de bewoners en hun 
den met de consequenties die de keuze met zich 
meebrengt. In dit project is gebruik gemaakt van 
actieve zonne-energie in de vorm van een zon
neboiler. Ook is gebruik gemaakt van passieve 
zonne-energie, door grote glasoppervlaktes op 
het zuiden te orienteren en deze te voorzien van 
luifels om oververhitting in de zomer te voorkomen. 
Daamaast is de draagstructuur voorafgaande aan 
dit project al gekozen. Omdat Zeeman veel voor de 
woningbouwsector ontwerpt en maakt, gebruikt de 
architect altijd kalkzandsteen wanden met beton
nen vloeren. Zie het interview met de architect van 
dit project bijlage Ill. 

3.5.3 Voorbeeldproject "Nieuwbouwwoningen 
Eva Lanxmeer te Culemborg" 

Eva Lanxmeer, zie figuur 3.16, is een project dat 
gerealiseerd is op initiatief van Marleen Kaptein van 
stichting E.V.A. (Educatie, Voorlichting en Advies). 

omgeving tot leven kan brengen. Zeker wanneer 
deze gebouwen met zorg voor natuur en milieu 
worden gebouwd. 

De werkwijze van Orta Nova is om opdrachtgevers 
in contact te brengen met duurzaam bouwen. Dit 
doen ze door de opdrachtgever een beeld te ge
ven van specifieke ideeen en verwachtingen ten 
aanzien van de toekomstige huisvesting. Vanuit 
persoonlijke bijdragen ontstaat zo een hoeveel
heid inspiratie en werkmateriaal, die tevens ge
meenschappelijk gedragen wordt. Het dient als 
basis voor de vormgeving en materiaalkeuze van 
het gebouw. Daarnaast zijn met name milieu- en 
gezondheidsaspecten richtinggevend voor de 
verdere uitwerking. Dit essentiele uitgangspunt is 
gebaseerd op jarenlange ervaring in het toepassen 
van natuurlijke materialen. 

De doelstelling van het plan is het tot stand bren- Bij het voorbeeldproject van Eva Lanxmeer is 
gen van een 'voorbeeldige' leefomgeving waarbij een uitgebreid programma van eisen aanwezig 
de mens centraal staat. Naast bio-ecologisch en geweest. Hierin worden voor de deelgebieden ma-
duurzaam bouwen zijn mobiliteit, landschap, com
municatie en educatie ge"integreerde aandachtsvel
den. Tevens zijn vergaande bewonersparticipatie 
en inspraak kenmerkend voor de opzet van de wijk. 
Duurzaam bouwen is van groot belang geweest bij 
de ontwikkeling van dit project. 

Orie deelgebieden ten aanzien van duurzaam 
bouwen zijn bij dit project meegenomen tijdens 
het ontwerp: materiaal, energie en water. Voor Eva 
Lanxmeer is een speciaal programma van eisen 
samengesteld, zie bijlage II. Dit is opgesteld door 
architectenbureau Orta Nova. Figuur 3.16 lmpressie van het project Eva 

Lanxmeer te Culemborg 



teriaal, energie en water eisen gesteld waar het ont- met een EPC van circa 0,75. 
werp aan moet voldoen. Mede daarom heeft Orta 
Nova al vroeg in het ontwerpproces beslissingen 
genomen met betrekking tot duurzaam bouwen. De 
keuze om houten elementen toe te passen is al in 
de S.0.-fase genomen. Daarnaast houdt Orta Nova 
altijd rekening met het Nationaal pakket duurzaam 
bouwen, waar naast de standaardmaatregelen ook 
veel variabele maatregelen altijd worden toegepast. 
Hierdoor houdt Orta Nova al vanaf het begin reke-

3.5.4 Conclusies voorbeeldprojecten 

In figuur 3.17 staat een overzicht met gegevens en 
keuzemomenten van de ontwerpprocessen van de 
voorbeeldprojecten. Aan de hand hiervan en van 
de interviews worden conclusies getrokken met 
betrekking tot het te ontwikkelen instrument. 

Conclusies algemeen: 
ning met de gevolgen die het toepassen van dubo- •!• Zoals te zien is in figuur 3.17 is elk ontwerp-
maatregelen met zich meebrengt. Ook wordt altijd 
naar de Nibe milieuclassificatie gekeken om een 
oordeel te geven over de duurzaamheid van mate
rialen. Voor de energie is bij het project Eva Lanx
meer een programma ontwikkeld dat het verbruik in 
de woning berekent. Hiervoor mag gemiddeld per 
woning 40 GJ verbruikt worden. Dit komt overeen 

cco· .c__ • 
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Doelstelling m.b.t. dubo 

Dubo in programma van eisen 

Gebruik van bestaande instrumenten: 

- EPN 

- Nationaal Pakket 

- DCBA-methode 

Draagstructuur 

- Definitieve keuze 

- Vanaf welke fase rekening mee gehouden 

- Rekening gehouden met dubo eigenschappen 

lnstallaties 

- Definitieve keuze 

- Vanaf welke fase rekening mee gehouden 

- Rekening gehouden met dubo eigenschappen 

Keuze vloeren 

Keuze gevels 

Keuze verwarming 

Keuze ventilatie 

Keuze warmtapwater 

Keuze zonneboiler 

Keuze fotovotaische cellen 

proces verschillend. Het is daarom niet van 
belang in welke fase een bepaalde beslis
sing wordt genomen, het is van belang dat 
beslissingen in de juiste volgorde worden 
genomen. Dit volgt ook uit bijvoorbeeld 
het voorbeeldproject Nieuwbouwwoningen 
Noordertoght te Grootebroek van Architec-

Nee Nee Ja 

Nee Nee Ja 

Ja Ja Ja 

Ja Ja Ja 

Nee Nee Nee 

D.O. Vooraf D.O. 

v.o. S.O. s.o. 
Nee Nee Ja 

D.O. D.O. B. 

s.o. S.O. s.o. 
Ja Ja Ja 

B. B. S.O/D.O. 

v.o. S.O./ B. D.O. 

B. B. B. 

B. B. B. 

B. B. B. 

n.v.t B. B. 

n.v.t n.v.t. B. 

Figuur 3.17 Overzicht met gegevens en keuzemomenten van de ontwerpprocessen van de voorbeeld
projecten 
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ten bureau Zeeman, zij hebben namelijk 
geen voorlopig ontwerp. Na het maken van 
een schetsontwerp volgt direct het definitief 
ontwerp. Daarom wordt in het instrument niet 
vastgehouden aan de fases van het ontwerp-
proces, zoals omschreven in paragraaf 3.3. 
Echter tijdens het onderzoek worden deze 
fases wel als richtinggevende fases gebruikt. 
Het instrument moet uit duidelijke stappen 
bestaan die elkaar opvolgen om vervolgens 
tot een duurzaam ontwerp te komen; 
In het voorbeeldproject van Orta Nova is een 
zeer uitgebreid programma van eisen ge-
maakt. Hierin zijn met betrekking tot duurzaam 
bouwen eisen ondergebracht die het toepas-
sen van bepaalde oplossingen verplichten. Dit 
gaat ten koste van de ontwerpvrijheid van de 
architect. De architect behoudt niet meer de 
vrijheid om ontwerpkeuzes zelf te maken om 
te komen tot een bepaalde EPC-waarde. Het 
is van belang om de architect deze keuze en 
vrijheid te laten behouden; 
Met een doelstelling met betrekking tot 
duurzaam bouwen (vanuit het Bouwbesluit of 
scherper vanuit de opdrachtgever) heeft dear-
chitect toch veel ontwerpvrijheid. Dit is te zien 
bij het project van Zeeman Architecten, hier 
worden bepaalde oplossingen aan het begin 
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van het ontwerpproces gekozen (afhankelijk 
van het project en de situatie hiervan) door de 
architect in overleg met de opdrachtgever. De 
gevolgen van deze oplossingen worden direct 
in het schetsontwerp gelegd. De oplossingen 
die hier zijn gekozen zijn in de trend van: het 
gebruiken van actieve zonne-energie, het ge-
bruiken van passieve zonne-energie enz.; 

·:· In het voorbeeldproject van Zeeman Archi-
tecten zijn enkele ontwerpbeslissingen vooraf 
aan het ontwerpproces genomen. Hierdoor 
hoeft in een later stadium van het ontwerp-
proces zeker niet op deze beslissingen terug 
te worden gekomen, omdat vanaf het begin 
van het maken van het ontwerp rekening kan 
worden gehouden met deze beslissingen. 
Echter voorkomen moet worden dat alle be-
slissingen al vooraf aan het ontwerpproces 
worden genomen (zie lijn 1 van figuur 3.18). 
Hierdoor wordt de architect beperkt in zijn 
ontwerpvrijheid. Het tegenovergestelde, alle 
oplossingen tot het einde van het ontwerp-
proces open laten (zie lijn 2), heeft ook tot 
gevolg dat de architect beperkt wordt in zijn 
ontwerpvrijheid. Dit komt omdat de architect 
op deze manier zijn ontwerp aan moet pas-
sen aan alle mogelijke oplossingsvarianten. 
Daarom moet het te ontwikkelen instrument er 

Ontwerpproces 

Figuur 3.18 De keuzemogelijkheden in het ontwerpproces 
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voor zorgen dat hier een tussenweg in word! 
gevonden (volgens lijn 3) en dat de architect 
beslissingen maakt van grof naar fijn zonder 
dat hij hierop terug hoeft te komen; 

·:· Het gebruik van de bestaande instrumenten 
die toegepast zijn in het ontwerpproces van 
de voorbeeldprojecten, leidt niet automatisch 
naar een zeer duurzaam ontwerp. In de pro-
jecten van Schrijen Coonen Architecten BNA 
en van Zeeman Architecten is het Nationale 
Pakket gebruikt en de EPN-berekening ge-
maakt. Ondanks dit hebben beide projecten 
een EPC van 1,0; 

·:· De architecten werken veel op basis van 
hun ervaring. Dit kan het gevaar met zich 
meebrengen dat een architect standaard be-
paalde oplossingen kiest zonder hierover na 
te denken. Het nadeel hiervan is dat deze op-
lossingen negatieve gevolgen voor duurzaam 
bouwen kunnen hebben. Bijvoorbeeld bij 
Zeeman Architecten, binnen dit bedrijf wordt 
voor het realiseren van eengezinswoningen 
altijd kalkzandsteen wanden met betonnen 
vloeren als draagstructuur toegepast, terwijl in 
sommige gevallen het toepassen van houten 
elementenbouw veel beter kan zijn; 

•!• De informatie die voor handen is per fase in 
het ontwerpproces, is opgesteld in figuur 3.19. 
Hierin staat per fase vermeld welke informatie 
definitief is en welke nog niet definitief is. Dit 
figuur is opgesteld aan de hand van de SADT-
modellen die tijdens dit onderzoek voor de 
referentieprojecten zijn gemaakt en aan de 
hand van figuur 3.19. 

Conclusies met betrekking tot energie: 
•:• Architecten werken over het algemeen naar 

een EPC toe. Het is daarom van belang om 
het deel energie van het te ontwikkelen instru
ment op de EPN te baseren. 

Conclusies met betrekking tot materiaal: 

·:· Zeeman Architecten en Schrijen Coonen Ar-
chitecten BNA hebben bij het maken van hun 
ontwerp gebruik gemaakt van het Nationaal 
Pakket. Orta Nova heeft het maken van zijn 
keuzes met betrekking tot de materialisatie als 
enige ook gebaseerd op LCA's (uit Nibe). On-
danks dit is uit de interviewen te concluderen 
dater verder in zeer geringe mate of helemaal 
geen rekening word! gehouden met het deel-
gebied materialen van duurzaam bouwen. 
Een project is hierop ook slecht te controleren. 
Dit dient in het instrument wel mogelijk te zijn, 
zodat het toepassen van duurzame materia-
len gestimuleerd word!. 

·:· De definitieve keuze van de materialisatie van 
de draagstructuur word! pas in de D.0.-fase 
gemaakt. De structuur is al tijdens het maken 
van het schetsontwerp bekend. Dit moet in het 
te ontwikkelen instrument ook terugkomen. 
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3.6 Visie op het te ontwikkelen instru
ment dee/ 2 
Aan de hand van de conclusies uit voorgaande pa
ragrafen is de visie voor het instrument uitgebreid, 
zie figuur 3.20. 

Voor de opdrachtgever is het instrument een hulp
middel om een programma van eisen met betrek
king tot duurzaam bouwen op te stellen en om het 
ontwerp dat gemaakt is door de architect te contro
leren. Het instrument moet de architect tijdens het 
gehele ontwerpproces, van definitiefase tot en met 
de besteksfase, begeleiden naar een duurzaam 
ontwerp. Het te ontwikkelen instrument dient dus 
niet als een toetsend instrument. Het is van belang 
dat het instrument ervoor zorgt dat de beslissingen 
in de goede volgorde en op het juiste moment wor
den gemaakt, zodat niet terug hoeft te worden ge
komen op deze beslissingen. Het instrument moet 
het ontwerpproces daarom volgen en beslissingen 
van grof naar fijn laten nemen, dit is voortgekomen 
uit de studie naar figuur 3.19. 

berekening in te leveren en omdat hierom de archi
tecten al bekend zijn met deze coefficient. Voor het 
deelgebied materiaal dient een dergelijk coefficient 
ontwikkeld te worden. 

Voor de architect is duurzaam bouwen niet het 
enige dat tell. Daarom moeten ook alle andere cri
teria die voor hem van belang zijn bij het maken van 
een bepaalde keuze, op worden genomen in het 
instrument. Op deze manier kan de architect goed 
afgewogen keuzes maken. Tevens moet hij deze 
keuzes makkelijk kunnen maken. Hiervoor moeten 
de mogelijkheden overzichtelijk worden gepresen
teerd en alle toelichtingen dienen onder te worden 
gebracht in specificatiebladen, zoals gedaan word! 
in het Nationaal Pakket duurzaam Bouwen. 

Het instrument rich! zich op woningbouw en op de 
deelgebieden materiaal en energie binnen duur
zaam bouwen. Materiaal en energie moeten in het 
instrument gescheiden worden . Op deze manier 
kan ook van het instrument gebruik worden ge
maakt indien er slecht een eis wordt gesteld, 6f voor 

Om prestatiegericht te werken dient gestreefd te energie 6f voor materiaal. Binnen een deelgebied 
worden naar een getal voor het materiaalgedeelte moet indien nodig wel op eigenschappen van het 
en een getal voor het energiegedeelte. Op deze andere deelgebied gewezen worden. Bijvoorbeeld 
manier kunnen projecten met elkaar vergeleken de Rc-waarde moet verhoogd worden voor een 
worden. Voor het getal voor energie word! gebruik betere energiecoefficient, maar dit heeft tot gevolg 
gemaakt van de EPC. Hier word! momenteel door dat er meer materialen nodig zijn die schadelijk zijn 
de architecten al naar toegewerkt, omdat het wet- voor het milieu. Hierdoor word! de materiaalcoef

telijk verplicht is bij een bouwaanvraag een EPC- ficient hoger. 
Al deze overwegingen leiden er toe dat figuur 3.2 
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Figuur 3.20 Opbouw van de visie op het instrument 
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ontstaan uit de visie deel 1, uitgebreid kan worden 
zoals te zien is in figuur 3.21 . 

·- ~· ~ 1 -........,..lllnvoorhette~lnllrumelll~ .. "')' 
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~~ 
Het instrument word! gericht op de nieuwbouw van eengezinswoningen; 

Het instrument moet ingaan op de gehele levensduur van een woning; 

B 
Het instrument moet worden gebruikt door architect en opdrachtgever en daarom voor hen beiden begrijpelijk zijn; Ir 

II .~ De architect dient zijn ontwerpvrijheid te behouden; 

Het is van belang dat. indien bij het gebruik van het instrument beslissingen worden genomen, hier in een later stadium 
niet op terug hoeft te worden gekomen; 

,_ 
It' Het instrument moet de opdrachtgever en het bedrijfsleven stimuleren om duurzaam te bouwen. Het is niet bedoeld om 
1 ~ - hen aan te zetten tot duurzaam bouwen, maar wanneer er interesse bij hen is, om hen ook uiteindelijk een duurzame 

I~ woning te laten realiseren; 
10' JI 

Het instrument moet inzicht geven in de maatregelen om duurzaam te kunnen bouwen en laten zien dat op een eenvou-'1. • dige wijze veel duurzamer gebouwd kan worden; 
l!i!! :::t 

Het instrument gaat in op de deelgebieden materiaal en energie; 

r,., In het instrument moet gewerkt worden naar een uiteindelijke energiecoefficiente en een uiteindelijke materiaalcoefficient; 

il Voor het deelgebied energie dient de EPN als basis; 

Voor het deelgebied materiaal dient een nieuwe waardering voor het instrument ontwikkeld te worden; 
II 

Het instrument moet om kunnen gaan met de eisen die gesteld worden in het Bouwbesluit en met de wijzigingen die in de 
toekomst in het Bouwbesluit worden aangebracht; 

Ill 

' 
Het instrument moet passen binnen de werkwijze van Hurks Bouw & Vastgoed B.V. 

II" Het instrument dient gericht te worden op het ontwerpproces (definitie t/m de besteksfase); 

! ~m 
Voor het moment van het nemen van beslissingen in het ontwerpproces binnen het instrument dient figuur 3.19 aange-

'~ houden te worden 

'I· Het instrument dient een begeleidend instrument te zijn voor de architect. dat hem help! bij het maken van keuzes tijdens 
·~ alle fases van het ontwerpproces; 

'i Het instrument moet de opdrachtgever helpen bij controleren van het ontwerp en in de definitiefase bij het opstellen van 
het programma van eisen; 

i Het instrument moet in het ontwerpproces van grof naar fijn werken en in stappen steeds gedetailleerdere informatie aan 

~ de gebruker geven. ,, 
Het instrument dient ook gebruikt te kunnen worden indien er slechts een eis (of voor energie of voor materiaal) gesteld 
wordt; 

•:,", De oplossingen uit het instrument moeten getoetst kunnen worden aan de eisen die gesteld worden in het Bouwbesluit 
.MW of de eventuele verdergaande eisen van de opdrachtgever. Deze toetsing dient echter alleen als indicatie om tot een 

I· duurzaam ontwerp te komen en kan bijvoorbeeld niet bij de aanvraag van een bouwvergunning gebruikt worden. Hiervoor 
dient de EPC met het bestaande programma berekent te worden. 

Figuur 3.21 Uitgangspunten voor het te ontwikkelen instrument 
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HOOFDSTUK4 
HET INSTRUMENT 

GROEN 

4.1 lnleiding 

4.2 Ontwerp van het instrument GROEN 

Voor het ontwerpen van het instrument GROEN 
zijn de besproken instrumenten uit hoofdstuk 3 

als onderlegger gebruikt. Deze bestaande instru
menten zijn in het ontwerpproces geplaatst, zeals 
weergegeven in figuur 4.2. In deze figuur is een 

In dit hoofdstuk wordt behandeld hoe het instrument trapsgewijze lijn getrokken die voldoet aan een 
GROEN (Gefaseerde Richtinggevende Ontwerpad- instrument dat de architect begeleidt tijdens het ge
viezen voor Eengezinswoningen bij Nieuwbouw) hele ontwerpproces. In iedere fase van dit proces 
tot stand is gekomen. Als eerste is met de visie die zijn gegevens bekend die per fase gedetailleerder 
opgesteld is in hoofdstuk 3 een ontwerp voor het warden. 
te ontwikkelen instrument gemaakt. Vervolgens is 

dit ontwerp uitgewerkt tot het instrument. Dit instru- Wanneer de lijn tijdens het ontwerpproces belopen 
men! wordt in hoofdstuk 5 getoetst, zie figuur 4.1. word! en op deze manier de bestaande instrumen

Hooldstuk 3 

Hooldstuk4 

Hooldstuk 5 

Figuur 4.1 Opbouw hoofdstuk 4 

ten gecombineerd warden, zou er een goed opge
bouwd duurzaam ontwerp volgen. Echter dit is niet 
mogelijk, omdat de bestaande instrumenten niet in 
voldoende mate op elkaar aansluiten. Daarom moet 
er een nieuw instrument ontwikkeld warden. 
Het instrument GROEN moet voldoen aan de ge
trokken trapsgewijze lijn en zodoende ontstaat de 
onderste balk van figuur 4.3. 

In deze balk zit een gedeelte met advies (in de vorm 
van het Nationaal Pakket), een keuzeprogramma 
met een waardering (in de vorm van de DCBA
methode) en een rekenmodel (in de vorm van de 
EPN-berekening). Deze onderdelen warden inge
vuld door de bestaande instrumenten, maar op zo'n 
manier dat deze onderdelen goed op elkaar aan-

I Deflnltiefase J S.O. I Voo~oplg on1werp I Deflnltlef on1werp I Bestekson1werp 

steeds gedetallleerdere lnformatie voorhanden 

EPN-berekening 

DCBA-methode 

Nationaal Pai<l<et 

- Advlezen m Keuzeprograrrma met waarder1ng 

- Rel<enmodel prestattegerlcht 

Figuur 4.2 Bestaande instrumenten in het ontwerpproces 

Figuur 4.5 De stappen in het ontwerpproces 



I Deflnlttefase I S.O. I Voor1oplg ontwerp I Deflnlttef ontwerp I Besteksontwerp 

Steeds gedetailleerdere informatie voorhanden 

- Advlezen 

I, ' <' I Keuzeprogrommo met woordering 

- Rekenmodel prestollegericht 

Figuur 4.3 Totstandkoming nieuwe instrument 

''.S:JAP 1 

definitiefase I 
schetsontwerp 

'---..i voorlopig ontwerp Ir: . STAP 3 

Figuur 4.4 Dubo-stappen in het ontwerpproces 

sluiten. Doordat de onderdelen in het instrument 
GROEN met elkaar in verband warden gebracht, 
ontstaat een instrument dat als leidraad gebruikt 
kan warden tijdens het gehele ontwerpproces. Uit 
het figuur volgen vier stappen die doorlopen dienen 

EPN-berekenlng 

DCBA-methode 

Natlonaal Pakket 

Te ontwtl<kelen Instrument 

besteksontwerp 

herkenbaarheid van de fases bij de architect en 
opdrachtgever. 

Omschrijving stap 1 
Stap 1 van het instrument GROEN is een hulpmid-

te warden tijdens het ontwerpproces, zie figuur del bestemd voor de definitie- en schetsontwerpfa-
4.4. Zoals gezegd is de plaats van het nemen van se. In deze stap warden de eerste vormen van een 
beslissingen in het ontwerpproces niet van belang, ontwerp gemaakt en zijn er nog weinig gegevens 
zolang deze beslissingen maar in de juiste volgorde bekend. Daarom geeft stap 1 adviezen, zoals in 
warden genomen. Toch warden in het onderzoek het Nationaal Pakket. Deze adviezen helpen de 
de verschillende fases van het ontwerpproces, zo- architect om bij het maken van een schetsontwerp 
als beschreven in paragraaf 3.3 (Het bouwproces), na te denken over de keuzes met betrekking tot 
aangehouden. Dit wordt gedaan in verband met de duurzaam bouwen. Hierdoor behoudt de architect 



toch zijn ontwerpvrijheid, maar loopt hij later in het veau. Bijvoorbeeld: in deze stap moet het materiaal 
ontwerpproces niet achter de feiten aan, omdat de voor de plinten gekozen worden. Stap 4 krijgt de 
dubo-eisen niet in het ontwerp passen. Op deze vorm van een rekenprogramma dat een eindoor-
manier is duurzaam bouwen vanaf het begin al een deel geeft net als een EPN-berekening. Deze stap 
onderdeel van het ontwerpproces. Deze stap kan 
de opdrachtgever helpen bij het opstellen van het 
programma van eisen. 

Omschrijving stap 2 
Stap 2 is voor de voorlopig ontwerpfase en wordt 
een keuzeprogramma met waardering. In deze stap 
wordt een keuze gemaakt voor een materiaal- en 
installatieconcept. Daarnaast worden in deze stap 
algemene aandachtspunten gegeven. 

Omschrijving stap 3 

is voor de opdrachtgever minder belangrijk. 

Aan het einde van alle stappen moet het ontwerp 
getoetst worden. In figuur 4.5 wordt de inhoud van 
de stappen overzichtelijk gemaakt. 

4.3 Aanpak voor het instrument GROEN 
In de vorige paragraaf is de opbouw van het instru
ment GROEN behandeld. Het instrument bestaat 
uit 4 stappen waarvan de stappen 1 tot en met 3 
worden uitgewerkt, dit in verband met de duur van 
het onderzoek. Deze stappen worden in de volgen-

Stap 3 is voor de definitief ontwerpfase en is ook de paragrafen nader omschreven. Daarnaast wordt 
een keuzeprogramma met waardering. Deze stap aangegeven hoe de stappen in het onderzoek 
helpt de architect om tot een definitief ontwerp te worden aangepakt. 
komen door in deze stap de materialisatie van de 
bouwdelen en de keuzes van de soort installaties te Bij het maken van een schetsontwerp in stap 1 is 
kiezen. Daarnaast worden in deze stap algemene het van belang dat het gebouw met betrekking tot 
aandachtspunten gegeven. Aan het einde van stap de deelgebieden van duurzaam bouwen integraal 
3 is bekend in hoeverre het ontwerp ten opzichte wordt ontworpen, zoals besproken is in hoofdstuk 
van de grove materialisatie aan duurzaam bouwen 
voldoet. Deze stap helpt de opdrachtgever het ont
werp van de architect te controleren. 

Omschriiving stap 4 
Stap 4 is bedoeld voor de besteksontwerpfase en 
in deze fase wordt het project gedetailleerder. Alie 

2. Daarom kan in deze stap geen scheiding aange
bracht worden, omdat de deelgebieden energie en 
materiaal in elkaar overlopen. Deze scheiding wordt 
wel in de stappen 2 & 3 aangebracht. Dit begint in 
stap 2 door een draagstructuur (materiaal) en een 
installatieconcept (energie) te kiezen. Deze keuzes 
worden in de loop van het instrument GROEN 

informatie met betrekking tot materiaalgebruik en steeds dieper uitgewerkt en de scheiding tussen 
installaties moet na deze stap bekend zijn. Stap 4 de twee deelgebieden blijft dus tijdens het verdere 
moet dan ook helpen bij het kiezen van uiteindelijke verloop van het instrument duidelijk aanwezig. Er 
materialen en installaties op een gedetailleerd ni- wordt in de specificatiebladen echter wel verwezen 

Stap toets 

Adviezen 

Grof 

toets 

Concepten 

toets 

Uitwerking 
concepten 

incl. aandachtspunten incl. aandachtspunten 

Ontwerpproces 

Figuur 4.5 De stappen in het ontwerpproces 

Gehele uitwerking 
gebouw 

Fijn 



naar het andere deelgebied, waardoor er niet twee opdrachtgever voor het maken van het schetsont-
losstaande instrumenten ontstaan. werp. 

De input van stap 1 is: 
4.3.1 Stap 1 •:• 

In deze paragraaf wordt ingegaan op het doel, het •:• 
gebruik en de uitwerking van slap 1. •:• 

Programma van eisen; 
Situatie; 
Voorkeuren I uitgangspunten van de archi
tect. 

4.3.1.1 Doe/ van stap 1 In stap 1 worden adviezen aan de architect gegeven 
De huidige gang van zaken bij het realiseren van voor het maken van een schetsontwerp (output). 
een project is, dat de architect een ontwerp maakt Daamaast moet de stap dienen als controlemiddel 
waar vervolgens een materialisatie en installatie voor de opdrachtgever. 
aan toegekend wordt. In de S.0.-fase word! vaak te 
weinig rekening gehouden met duurzaam bouwen, 4.3.1.3 Plan van uitwerking van stap 1 

terwijl juist in deze fase hiervoor veel wins! te beha- Voor de uitwerking van deze stap zijn drie vragen 
len is. Deze stap zorgt ervoor dat de architect vanaf opgesteld, waarop een antwoord gegeven moet 
de initiatieffase rekening houdt met duurzaam bou- worden: 
wen. Op deze manier hoeft de architect later in het 1. Hoe kunnen de adviezen in stap 1 het beste 
ontwerpproces niet terug te komen op beslissingen. worden gegroepeerd? 
Daarnaast dient deze stap voor de opdrachtgever. 2. Op welke manier word! er een waardering aan 
Hij kan bepalen welke onderdelen van duurzaam de adviezen gegeven? 
bouwen in het ontwerp dienen te worden onderge- 3. Waarop worden de adviezen gebaseerd? 
bracht. Hiermee kan hij eventueel het programma 
van eisen uitbreiden. De manier waarop antwoord wordt verkregen op 

deze vragen is: 
4.3.1.2 Gebruik van stap 1 1. In de voorbeeldprojecten wordt bekeken 

Voor stap 1, het ontwerpen van een schetsontwerp, welke beslissingen er in het schetsontwerp 
is in het kader van dit onderzoek een SADT-model genomen zijn. Daarnaast worden naar de 
opgesteld, zie figuur 4.6. Dit model visualiseert het bestaande instrumenten gekeken en een 
proces dat doorlopen wordt. combinatie van deze twee moet leiden tot de 

verdeling in stap 1; 
Stap 1 dient als hulpmiddel voor de architect I 

Input slap 1: 
Programme van eisen 
Situatie 
Voorkeuren I 
uitgangspunten 
van architect 

Figuur4.6 SADT-model van stap 1 

Besluring: 
Stap 1 van het instrument GROEN 

___ Output slap 1: 

Schetsontwerp 

Gebruikers: 
Architect 
Opdrachtgever 



2. Onderzoek moet uitwijzen wat voor soort singen die hij eerder heeft gemaakt. Hierbij kan de 
waardering wordt gegeven aan de adviezen. 
Mogelijke oplossingen zijn: 
•:• Slecht, voldoende, goed en uitstekend; 

opdrachtgever controleren of het ontwerp van de 
architect voldoet aan het programma van eisen. 

•:• Een waardering op een schaal van bij- 4.3.2.2 Gebruik van stap 2 

voorbeeld 1 Um 10. Voor de keuze van een materiaalconcept en instal-
3. De adviezen in stap 1 worden gevonden latieconcept is in het kader van dit onderzoek een 

aan de hand van bestaande instrumenten, SADT-model opgesteld, zie figuur 4.7. Dit model 
zoals EPN, DCBA-methode en het Natio- visualiseert het proces dat doorlopen wordt in 
naal Pakket. Alie beslissingen die met deze stap 2. 
instrumenten kunnen worden gemaakt en van 
belang zijn voor de S.0.-fase worden onder De input van deze stap is de uitkomst van stap 1, 
gebracht in stap 1. Hierdoor hoeft de architect het schetsontwerp. Met deze bagage kiest de ar
later in het ontwerpproces niet terug te komen chitect alleen of in samenwerking met de opdracht
op beslissingen die hij in de S.0.-fase heeft gever, met behulp van het instrument GROEN een 
gemaakt. Ook wordt er voor de inhoud van materiaal- en installatieconcept. Deze keuzes heb-
de stap gekeken naar internet en literatuur. ben invloed op het maken van een ontwerp. De op-
Hieruit volgen de uiteindelijke adviezen voor drachtgever kan tijdens deze fase het ontwerp van 
stap 1. de architect controleren. Hij kan erop toezien dat de 

architect rekening houdt met zijn wensen. De output 
4.3.2 Stap 2 van deze stap is het voorlopig ontwerp. 
In deze subparagraaf wordt ingegaan op het doel, 
het gebruik en de uitwerking van stap 2. 4.3.2.3 Plan voor uitwerking van stap 2 

4.3.2.1 Doe/ van stap 2 

In stap 2 wordt de architect I opdrachtgever gehol
pen met het maken van de keuze van het mate
riaalconcept en het installatieconcept. Deze stap 
helpt hen om hiervoor al keuzes te maken omtrent 
duurzaam bouwen. Hierdoor hoeft de architect later 
in het ontwerpproces niet terug te komen op beslis-

Besturing: 

Voor de uitwerking van deze stap zijn drie vragen 
opgesteld, waarop een antwoord gegeven moet 
worden: 
1. Hoe worden het materiaal- en het installatie

concept onderverdeeld en hoe worden hierbij 
criteria opgesteld? 

Slap 2 van het instrument GROEN 

Input sl8p 2: 
Programma van eisen --
Schetsonlwerp 

Gebruikers: 
Architect 
Opdrachtgever 

Figuur4.7 SADT-model van stap 2 



: 
E 2. Hoe wordt aan de criteria een goede waarde- 4.3.3 Stap 3 

ring gegeven? 
3. Waarop is de inhoud van stap 2 gebaseerd? 

De manier waarop antwoord wordt verkregen op 

deze vragen is: 
1. Aan de hand van literatuur wordt een on

derverdeling voor het materiaalconcept 
gemaakt. Voor het installatieconcept wordt 
een onderverdeling gemaakt aan de hand 
van de literatuur over de EPN en via internet. 
De criteria worden aan de hand van literatuur, 

bestaande instrumenten en met behulp van 
de begeleider van de capaciteitsgroep Archi
tectuur opgesteld. Door middel van interviews 
met de architecten van de voorbeeldprojecten 
worden de uiteindelijke criteria gekozen voor 

2. 

3. 

stap 2; 
Onderzoek moet uitwijzen wat voor soort 
waardering wordt gegeven aan de criteria. 
Mogelijke oplossingen zijn: 
•!• Slecht, voldoende, goed en uitstekend; 
•!• Een waardering op een schaal van bij

voorbeeld 1 t/m 10. 
Stap 2 wordt opgesteld aan de hand van 
bestaande programma's, zoals EPN, DCBA
methode en het Nationaal Pakket. Ook wordt 
er voor de inhoud van de stap gekeken naar 
internet (bijvoorbeeld EPN-site van Novem) 

en literatuur (bijvoorbeeld Jellema). 

In deze subparagraaf wordt ingegaan op het doel, 
het gebruik en de uitwerking van stap 3. 

4.3.3.1 Doe/ van stap 3 

Met deze stap wordt het voorlopig ontwerp uit stap 
2 verder uitgewerkt tot het definitieve ontwerp. In 
deze fase moeten vele beslissingen worden geno
men met betrekking tot de keuze van de materialen 
en de installaties. Deze stap helpt de architect om 
deze keuzes op een weloverwogen en een zo duur
zaam mogelijke manier te nemen. Hierbij kan de 
opdrachtgever controleren of het ontwerp van de 
architect voldoet aan het programma van eisen. 

4.3.3.2 Gebruik van stap 3 

Voor stap 3, het uitwerken tot definitief ontwerp, is 
in het kader van dit onderzoek een SADT-model 
opgesteld, zie figuur 4.8. Dit model visualiseert het 

proces dat doorlopen wordt. 

Deze stap wordt uitgevoerd in de D.0.-fase. De 
input van deze stap is de uitkomst van stap 2, het 
voorlopig ontwerp. In deze fase wordt het ontwerp 
verder uitgewerkt. In deze stap wordt de materia
lisatie van de materiaal- en installatieconcepten 
gekozen. De opdrachtgever (eventueel in de vorm 
van een ontwikkelaar) kan de architect controleren. 
Hij kan erop toezien dat de architect rekening houdt 

met zijn wensen.De output van deze stap is het 
definitief ontwerp. 

Besturing: 

Input stap 3: 
Programma van eisen -----. 
Voorlopig ontwerp 

Figuur 4.8 SADT-model van stap 3 

Stap 3 van het instrument GROEN 

Gebruikers: 
Architect 
Opdrachtgever 

Output stap 3: 
Definitief ontwerp 



4.3.3.3 Plan voor uitwerking van stap 3 

Voor de uitwerking van deze stap zijn drie vragen 
waarop een antwoord moet warden gegeven: 
1. Hoe warden de materialen en installaties 

onderverdeeld en hoe warden hierbij criteria 
opgesteld? 

2. Hoe wordt aan de criteria een goede waarde
ring gegeven? 

3. Waarop is de inhoud van stap 2 gebaseerd? 

De manier waarop antwoord wordt verkregen op 
deze vragen is: 
1. De onderverdeling wordt opgesteld aan de 

hand van literatuur en bestaande instrumen
ten. Hierbij wordt een onderverdeling gemaakt 
naar bouwdelen binnen het gekozen materi
aalconcept en soorten installaties binnen het 
gekozen installatieconcept. De criteria warden 
op dezelfde manier opgesteld als de criteria 
voor de materiaal- en installatieconcepten, 
dus door middel van interviews met verschil
lende architecten. 

2. Ook hier (net zoals in stap 2) moet onderzoek 
uitwijzen hoe de waardering wordt weergege
ven. 

3. De inhoud van stap 3 wordt verkregen aan 
de hand van bestaande programma's, zoals 
EPN, DCBA-methode en het Nationaal Pak
ket. Ook wordt er voor de inhoud van de stap 
gekeken naar internet en literatuur. 

4.4 Afbakening van de uitwerking van 
instrument GROEN 
Bij de uitwerking van het instrument GROEN 
warden enkele onderdelen van het instrument 
niet meegenomen. Zoals beschreven in paragraaf 
4.3 wordt stap 4 van het instrument in zijn geheel 
niet uitgewerkt. Deze stap is een rekenprogramma 
waarin het gehele project (inclusief afwerking e.d.) 
doorgerekend kan warden. Er zijn al meerdere 
initiatieven geweest om een dergelijk programma 
te ontwikkelen. Zo hebben de SEV en SBR het 
programma Eco-Quantum ontwikkeld. Dit is een 

proces van jaren geweest. Daarbij komt dat op het 
programma veel commentaar is en het nog steeds 
als onbruikbaar wordt ervaren. Gezien de tijd die 
voor dit afstudeeronderzoek staat, is besloten om 
niet in te gaan op deze stap. Volledigheidshalve is 
in paragraaf 4.2 stap 4 wel kart omschreven. 
Binnen de stap 2 en 3 warden ook niet alle onder
delen volledig uitgewerkt, dit in verband met de 
omvang van het onderzoek. In stap 2 warden alleen 
de draagstructuren en installaties in het instrument 
GROEN opgenomen die toegepast warden binnen 
eengezinswoningen. Ook in stap 3 warden maar 
enkele onderdelen, zoals vloeren, warmtapwater
installatie e.d., van de gekozen draagstructuren en 
installaties uitgewerkt. De gekozen onderdelen war
den echter wel volledig uitgewerkt, waardoor het in
strument goed bruikbaar is binnen de afbakeningen. 
Voor al deze onderdelen warden specificatiebladen 
opgesteld. Tevens wordt er in het instrument niet 
gekeken naar de kosten van verschillende bouw
onderdelen. Hiervoor is gekozen omdat duurzaam 
bouwen vaak meerkosten met zich meebrengt en 
de kosten kunnen een beperking zijn bij de duur
zame keuzes van een bouwonderdeel. 

4.5 Uitwerking instrument GROEN 
Voordat begonnen is met de uitwerking van het 
instrument GROEN zijn de bestaande instrumenten 
die in hoofdstuk 3 zijn behandeld (EPN, DCBA-me
thode en het Nationaal Pakket duurzaam bouwen) 
geanalyseerd. De in te voeren gegevens en I of 
adviezen uit deze instrumenten zijn in de verschil
lende stappen van het te ontwikkelen instrument 
ondergebracht, hierbij is gebruik gemaakt van 
figuur 3.19. Hierna is begonnen met de uitwerking 
van het instrument. Deze uitwerking bestaat uit: de 
onderverdeling, de waardering en de inhoud. 

4.5.1 Onderverdeling 

De stappen warden op een verschillende manier 
onderverdeeld. Voor de onderverdeling van stap 1 
wordt verwezen naar paragraaf 4.5.1.1 De stappen 
twee en drie bestaan uit keuzetabellen, aandachts-



punten en een eindoordeel over de duurzaamheid •:• Overstekken; 
van de gekozen mogelijkheden. De onderverdeling o Beperk de hoeveelheid en onderhouds-
van de keuzetabellen van deze stappen wordt be
handeld in de paragrafen 4.5.1.2 en 4.5.1.3 Binnen 

frequentie van het schilderwerk; 
o Bescherm opgaand werk door gevelont-

de aandachtspunten is geen onderverdeling aan- werp. 
gebracht. Voor de inhoud van de aandachtspunten 
wordt verwezen naar paragraaf 4.5.3. Voor de be- In stap 2 van het instrument GROEN wordt een 
rekening van de eindbeoordeling wordt verwezen materiaalconcept en installatieconcept gekozen. 
naar paragraaf 4.6. De keuzes hebben natuurlijk ook al invloed op 

het schetsontwerp. Om het schetsontwerp voor te 
4.5.1.1 Onderverdeling stap 1 bereiden op stap 2 zijn de volgende hoofdgroepen 

In deze stap worden adviezen gegeven voor het aan de bovenstaande groepen toegevoegd. 
maken van een schetsontwerp. Zoals omschreven 
in de inleiding van paragraaf 4.5, zijn de bestaande 
instrumenten verdeeld over de stappen zoals die 
ontworpen zijn in paragraaf 4.2. De onderverdeling 

•:• Materiaal draagstructuur; 
•:• Warmteopwekking. 
De adviezen die per hoofdgroep worden gegeven, 
moeten overzichtelijk worden onderverdeeld. Deze 

van de adviezen van stap 1 is gebaseerd op de onderverdeling, zoals in het instrument GROEN 
maatregelen van het Nationaal Pakket die na de ontwerpniveaus worden genoemd, is gebaseerd op 
analyse binnen stap 1 vallen. Deze maatregelen het DCBA-kwartet. Dit is een variant op de DCBA
zijn te groeperen en hieruit is het volgende over- methode, waar per dubo-onderwerp vier opties 
zicht met vier hoofdgroepen en de desbetreffende worden gegeven van slecht naar goed. Samen met 
maatregelen uit het Nationaal Pakket ontstaan: 
•:• Vorm en type woning; 

de bovenstaande hoofdgroepen en adviezen uit het 
Nationaal Pakket is tot de volgende onderverdeling 

o Stem dakvorm af op ruimtebehoefte en met ontwerpniveaus voor stap 1 gekomen, zie fi-
woningindeling; guur 4.9. De ontwerpniveaus van de hoofdgroepen 

•:• Zonne-energie; materiaal draagstructuur en warmteopwekking zijn 
o Optimaliseer het ontwerp op daglichttoe- gebaseerd op de vervolgstappen van het instru

treding en gebruik van passieve zonne- ment GROEN. Niet alle hoofdgroepen bevatten 

0 

energie; 
Maak het ontwerp geschikt voor het 
gebruik van actieve zonne-energie; 

o Maak een serre aan de woning buiten de 
thermische schil ; 

lndeling; 

4 ontwerpniveaus zoals dit wel het geval is in het 
DCBA-kwartet. 

4.5.1.2 Onderverdeling keuzetabellen stap 2 

In stap 2 wordt een materiaalconcept en een instal
latieconcept gekozen. Dit wordt gedaan aan de 

o Benut een berging of garage als onver- hand van keuzetabellen. Het is van belang om bij 

0 

0 

warmde thermische bufferruimte; 
Pas geen open trap in de woonkamer 
toe; 
Bied de mogelijkheid voor een gesloten 
keuken aan; 

het installatieconcept in deze stap ook de aanvul
lende duurzame installaties te kiezen, zoals volgt 
uit figuur 3.19. De keuzes die gemaakt worden, 
moeten weloverwogen keuzes zijn, waarbij geke
ken wordt naar zowel duurzame eigenschappen als 

o Neem een tochtportaal op; overige eigenschappen die van belang zijn voor de 
o Optimaliseer het ontwerp op leidingleng- architect en opdrachtgever. Het is dus van belang 

tes; om de keuzecriteria zorgvuldig op te stellen, zodat 



ttoafdgroef> :! oat.pnivelu ·. , .. - ,, . Ii';•:' 
Vorm en type woning Niel compact bouwen 

Compact bouwen 

Zonne-energie Geen gebruik van zonne-energie 

Gebruik van passieve zonne-energie 

Gebruik van actieve zonne-energie 

Gebruik van passieve en actieve zonne-energie 

lndeling Open ruimte 

Gesloten ruimtes 

Gesloten ruimtes en tochtportalen 

Gesloten ruimtes en bufferruimtes 

Overstekken Niel toepassen van overstekken 

Toepassen van overstekken 

Materiaal draagstructuur Steenachtige wanden en vloeren 

Houten wanden en steenachtige vloeren 

Houten wanden en vloeren 

Warmteopwekking Warrnteopwekking met ketel 

Warrnteopwekking met ketel en WTW 

Warrnteopwekking met een andere bron 

Warrnteopwekking met een andere bron en WTW 

Figuur 4.9 Onderverdeling stap 1 van het instrument GROEN 

de gebruiker van het instrument GROEN uit de voe- toegepast wordt. 
ten kan met de keuzetabellen uit deze stap. 

. 

Het materiaalconcept 
Het materiaalconcept wordt vertaalt naar de draag
structuur van een gebouw. Voor de onderverdeling 
is eerst gekeken welke toepassingsgebieden de 11 
draagstructuren, die het meest voorkomen binnen 
de bouw, hebben, zie figuur 4.11. Deze 11 draag
structuren zijn gekozen aan de hand van Jellema 
3, draagstructuur. 

01 
Lijmwerk in kalkzandsteen en cellenbeton met (cel
len-)betonnen vloeren 

Aangezien voor het instrument GROEN alleen de 
draagstructuren van belang zijn die toegepast wor
den in de eengezinswoningbouw (zie vetgedrukt in 
figuur 4.11 ), worden de volgende draagstructuren in 
het instrument opgenomen, zie figuur 4.10. Hierbij 
is traditioneel metselwerk met houten balklaag I 
vloeren niet opgenomen, omdat deze draagstruc
tuur tegenwoordig nog maar in zeer geringe mate 

02 Gietbouw 

03 Houten elementenbouw 

04 Betonnen elementenbouw 

Figuur 4.10 Draagstructuren opgenomen in het instru
ment GROEN 
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01 Traditioneel metselwerk met houten - Aanpassingen bestaande bouwvoorraad 
balklaag I vloeren 

- lncidentele zeer kleinschalige woningen en utilitaire bouwwerkjes 

- Bergingen, schuren e.d. 

02 Lijmwerk in kalkzandsteen en cellenbe- - Laagbouwwoningen in serie en kleine schaal 
ton met (cellen-)betonnen vloeren 

- Verdiepingbouw tot circa zes bouwlagen 

- Kleinschalige utiliteitsbouw 

03 Gietbouw - Laagbouw: woningen in serie 

- Verdiepingbouw: woningen in serie en hotels 

- Hoogbouw: woningen en hotels 

04 Prefab betonnen vloerdragende gevels - Cellenkantoren en vergelijkbare zorggebouwen in laagbouw, 
verdiepingbouw en hoogbouw 

- Is een (kantoor-)bouwmethode 

05 Houten kolomskelet - Kleinschalig zowel als grootschalig 

- Laagbouw in utiliteitsbouw: hallen, loodsen, paviljoens 

06 Betonnen kolomskelet - Met name grootschalige bouw, bij standaardelementen ook kleinschalige 
bouw mogelijk 

- Laagbouw utiliteit: hallen, zalen 

- Verdiepingbouw: kantoren en dergelijk 

- Hoogbouw utiliteit kantoorgebouwen e.d. 

07 Stalen kolomskelet - Kleinschalige zowel als grootschalige bouw 

- Laagbouw utiliteitsbouw: hallen, kantoren, zalen, kiosken, paviljoens 

- Verdiepingbouw utiliteitsbouw: hallen, kantoren 

- Hoogbouw utiliteitsbouw: kantoren 

DB Houten elementenbouw - Laagbouw met name kleinschalige woningbouw 

09 Betonnen elementenbouw - Laagbouw: woningbouw in met name grate series 

- Verdiepingsbouw: woningbouw in met name grotere series 

010 Stalen elementenbouw - Komt heel sporadisch voor 7 omdat het incidenteel is kunnen wij hiermee 
geen rekening houden 

011 Overige draagstructuur - Dit zijn mogelijke draagstructuren die incidenteel worden toegepast, meer 
uit de ontwikkelingshoek 7 omdat het incidenteel is kunnen wij hiermee 
geen rekening houden. 

Figuur 4.11 Draagstructuren met hun toepassingsgebieden (vetgedrukt zijn de toepassingsgebieden die betrekking 
hebben op eengezinswoningbouw) 

Het eneraieconcept den binnen het instrument de onderdelen ventileren 
De energieconcepten van het instrument GROEN en verwarmen apart behandeld, omdat op deze 
zijn gerefereerd aan de installaties en gekozen aan manier hierover afzondertijk informatie gezocht 
de hand van literatuur over de EPN (Novem-site). kan worden. 
Deze installatieconcepten bestaan uit ventileren en 
verwarmen, zie figuur 4.12. In deze figuur zijn alleen 
de mogelijke installatieconcepten aangegeven die 
voor de bouw van eengezinswoningen van belang 
zijn. Voor de keuze van het installatieconcept wor-
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11 Natuur1ijke ventilatie & hoge temperatuur verwar-
mingssysteem 

12 Natuur1ijke ventilatie & lage temperatuur verwar-
mingssysteem 

13 Mechanische ventilatie & hoge temperatuur verwar-
mingssysteem 

14 Mechanische ventilatie & lage temperatuur verwar-
mingssysteem 

15 Gebalanceerde ventilatie & hoge temperatuur verwar-
mingssysteem 

16 Gebalanceerde ventilatie & lage temperatuur verwar-
mingssysteem 

Figuur 4.12 lnstallatieconcepten opgenomen in het 
instrument GROEN 

De duurzame installaties 
Voor de aanvullende duurzame installaties die in 
deze stap gekozen dienen te warden, is onderzocht 
welke van deze installaties toegepast (kunnen) war
den in de woningbouw. Dit is gedaan aan de hand 
van gesprekken met een installatieadviseur en aan 
de hand van literatuur. Hieruit zijn de volgende 
mogelijke duurzame aanvullende installaties naar 
voren gekomen, zie figuur 4.13. 

ouu...~,. 

A1 Zonneboiler 

A2 PV-cellen 

A3 Warmtepomp 

A4 Warmtewisselaar 

A5 Collectieve verwarming 

Figuur 4.13 Aanvullende duurzame installaties opgeno

men in het instrument GROEN 

De keuzecriteria 
Voor het bepalen van de keuzecriteria die van 
belang zijn voor het kiezen van de draagstructuur, 
installatieconcept en de aanvullende duurzame 
installaties is een lijst opgesteld, zie figuur 4.14. 
Deze lijst is samengesteld uit bestaande documen
tatiesystemen, literatuur en uit het waardekader 
van het gebouw. Het waardekader komt voort uit de 
reader "prestatiegericht ontwerpen en evalueren", 

(7S321 Technische Universiteit Eindhoven, faculteit 
Technologische Management, November 1998) en 
is geschreven door Prof. ir. P.G.S. Rutten. Voor een 
verdere uitleg wordt verwezen naar bijlage IV. 

Het criterium kosten wordt niet meegenomen in het 
instrument GROEN, omdat dit wordt gezien als een 
belemmering voor duurzaam bouwen. Veel dubo
maatregelen brengen extra kosten met zich mee en 
zouden om die reden kunnen afketsen. 

Door middel van interviews (zie bijlage Ill) met de 
architecten van de voorbeeldprojecten uit hoofdstuk 
3, is achterhaald welke ontwerpaspecten (zie in fi
guur 4.14 de rechter kolom) een architect belangrijk 
vindt bij het maken van een keuze voor de draag
structuur, installatieconcept en aanvullende duur
zame installaties. Deze kunnen gebruikt warden als 
de keuzecriteria binnen het instrument GROEN. 

Buiten de criteria die opgesteld zijn door middel 
van de interviews met de architecten wordt nog een 
criterium per keuzetabel toegevoegd. Dit is voor de 
draagstructuur een materiaalcoefficient en voor het 
installatieconcept een energiecoefficient. Hiermee 
wordt een waardering gegeven voor de duurzaam
heid van het desbetreffende te kiezen onderdeel. 

De keuzecriteria die in het instrument GROEN 
zijn verwerkt, warden in groepen ingedeeld. De 
groepen zijn naar eigenschappen van de criteria 
gegroepeerd. Hierdoor kan per groep een waarde
ring gegeven warden. De keuzecriteria zijn in vier 
groepen ingedeeld: 

1. Duurzaam bouwen eigenschappen (Duba); 
2. Gebouw eigenschappen (Gebouw); 
3. Gebruikseigenschappen (Gebruik); 
4. Bouwbesluit eisen (BB). 
Samenvattend ontstaan er de volgende keuzetabel
len voor stap 2, zie figuur 4.15 t/m 4.18. 
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Basale waarde Veiligheid Brandveiligheid 

Calamiteiten 

Behaaglijkheid Thermisch comfort 

Geluid en akoestiek 

Luchtkwaliteit 

Gebruikswaarde Beheerbaarheid Onderhoud 

Regelbaarheid 

Gebruiksvriendelijkheid 

Betrouwbaarheid Constructief betrouwbaarheid I mechanische eigenschappen 

lnstallatietechnische betrouwbaarheid 

Toepasbaarheid Afmeting 

Gewicht 

Montage-eigenschappen 

Belevingswaarde Esthetisch Ruimtebehoefte 

Ecologische waarde Energieverbruik Energie-inhoud terugbrengen 
(duurzaam bouwen) 

Gebruiksenergie verminderen 

Materiaalgebruik Afval 

Hergebruik 

Levensduur 

Repareerbaarheid 

lntensief gebruik materiaal 

Strategische waarde Veranderbaarheid Flexibiliteit 

Demontabel 

Figuur 4.14 Lijst met criteria voor de interviews met de architecten 



Het materiaalconcept 
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Figuur 4.17 OndeNerdeling voor de keuze van het ver
warmingssysteem van het instrument GROEN 

Figuur 4.15 OndeNerdeling voor de keuze van de draag- De duurzame installaties 
structuur van het instrument GROEN 

Het enerqieconcept 

KEUZE 
VENTILATIE

SYSTEEM t 
j 

Figuur 4.16 OndeNerdeling voor de keuze van het venti
latiesysteem van het instrument GROEN 

KEUZE 
DUURZAME 

INSTALLATIES 

I 
A1 

DUURZAME INSTALLATIES 

I 
r 
j 

E206 E207 E208 E209 E210 

Figuur 4.18 OndeNerdeling voor de keuze van de 
aanvul/ende duurzame installaties van het instrument 
GROEN 

Opmerkingen bij deze tabellen: 
•:• De tabellen voor het ventilatiesysteem en 

het verwarmingssysteem zijn, zoals te zien 
is, gescheiden. Dit is gedaan omdat op deze 
manier afzonderlijk naar informatie gezocht 
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E kan worden. omdat hierover ook geen uitspraak wordt gedaan in 

•!• leder te kiezen onderdeel van een keuzetabel stap 2. In dit onderzoek worden voor stap 3 van het 
wordt in een specificatieblad toegelicht. Dit is bouwdeel vloerconstructie de begane grondvloer 
gedaan om op deze manier een overzichtelij- en de verdiepingsvloer uitgewerkt en van het bouw
ke keuzetabel te kunnen presenteren, zonder deel gevelconstructie het binnenspouwblad. De 
te veel informatie. In deze specificatiebladen uitgewerkte vloeren en binnenspouwbladen passen 
worden de keuzecriteria per onderdeel uitge- binnen de opgestelde draagstructuren. Voor het 
breid behandeld. Daamaast staan er voor- en installatieconcept is in stap 2 al een verwarmings
nadelen, aandachtpunten en eventuele ove- systeem en een ventilatiesysteem gekozen. In stap 
rige informatie over het te kiezen onderdeel 3 wordt het verwarmingssysteem verder uitgewerkt 
vermeld. in mogelijke installaties. Ook wordt de warmtapwa-

terinstallatie in deze stap behandeld. 
4.5.1.3 Onderverdeling keuzetabellen stap 3 

In stap 3 worden de gekozen concepten uit stap 2 Voor de onderdelen vloeren en binnenspouwblad 
verder in bouwdelen uitgewerkt door wederom aan is de onderverdeling opgesteld aan de hand van 
de hand van tabellen keuzes te maken. De onder- het boek Jellema 3, draagstructuur. Hieruit volgen 
verdeling naar bouwdelen is opgesteld aan de hand een aantal mogelijkheden en in overleg met Hurks 
de DCBA-methode voor de draagstructuur en aan is bepaald welke keuzemogelijkheden er worden 
de hand van de EPN voor het installatieconcept, zie gegeven in stap 3. Hierbij is gekeken welke onder
figuur 4.19. delen interessant zijn en vaak toegepast worden 

Funderingsconstructie 

Vloerconstructie 

Wandconstructie 

Gevelconstructie 

Dakconstructie 

Verticaal transport 

Ver11armingsinstallatie 

Warm tapwaterinstallatie 

Ventilatie-installatie 

Zonne-energiesystemen 

Verlichting 

Overige installaties en apparatuur 

Figuur 4.19 OndeNerdeling van draagstructuur en instal
latieconcept opgenomen in het instrument GROEN 

Gezien de omvang van stap 3 is besloten om binnen 
dit onderzoek slechts enkele onderdelen van deze 
stap uit te werken. Gekozen is om deze onderdelen 
zo te kiezen dat dit een vervolg is op stap 2. Hiermee 
wordt bedoeld dat in deze stap bijvoorbeeld niet het 
onderdeel verticaal transport wordt uitgewerkt, 

bij eengezinswoningen. Voor installaties is aan 
de hand van de EPN en een gesprek met een 
installatieadviseur bepaald welke installaties zijn 
uitgewerkt in deze stap. Dit leidt tot het volgende 
overzicht met onderdelen, zie figuur 4.20. 
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V1 Breedplaatvloer 

V2 Kanaalplaatvloer 

V3 In het werk gestorte vloer 

vs Cellenbetonvloer 

V7 Rib (cassette) vloer 

VB Combinatievloer 
. H e Mil 1111 

~ II& .. 
V1 Breedplaatvloer 

V2 Kanaalplaatvloer 

V3 In het werk gestorte vloer 

V4 Hout balklaagvloer 

vs Cellenbetonvloer 

V6 Prefab houten platform vloerelementen 

~ ,,~. 

G1 Kalkzandsteenblokken I -elementen 

G2 Cellenbetonblokken / -elementen 

G3 l.h.w. gestorte betonwand 

G4 Half geprefabriceerde holle betonwand 

GS Prefab beton gevelelementen 

G6 Prefab houten gevelelementen 
. ·- ~ 

/'~:•:l! Jli11 

W1 Gasgestookt verwarmingstoestel 

W2 Gasgestookt combitoestel 

W3 Combizonneboiler 

W4 Combiwarmtepomp 

WS Collectieve verwarming 

~ 11 ~~ M 

T1 Gasgestookte boiler 

T2 Gasgestookte geiser 

T3 Gasgestookte combitoestel 

T4 Combizonneboiler 

TS Warmtepompboiler 

T6 Combiwarmtepomp 

T7 Collectieve verwarming 

Figuur 4.20 OndeNerdeling stap 3 van het instrument 
GROEN 

Keuzecriteria 
De keuzecriteria, die in de keuzetabellen van deze 
stap worden gegeven om tot een weloverwogen 
keuze te komen, worden op een gelijke wijze op
gesteld als in stap 2. Daarom wordt hier niet verder 

op ingegaan . 

De volgende keuzetabellen voor stap 3 ontstaan, 

zie figuren 4.21 t/m 4.25. 

DUURZAME INSTALLATIES 

KEUZE t ~ BE GANE i 

I 
~ GRONDVLOER 

l i & I I j 
~ 
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V2 V3 115 VT V8 

=~w:.,~ 01 

"""""" ---

MJ01 Mxr2 M303 MJOS MJ07 MD 

Figuur 4.21 OndeNerdeling voor de keuze van de be
gane grondvloer van het instrument GROEN 

OUURZAME INSTALLATtES 

KEUZE I ~ i 
VERDIEPINGS- i I i VLOER ~ 

f I I I i 
! j I ~ l 

VI V2 V3 v. "' V6 

"""""' 
""""' .............. 

M301 M302 M303 M3IM M305 M306 

Figuur 4.22 OndeNerdeling voor de keuze van de ver
diepingsvloer van het instrument GROEN 
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E DUURZAME INSTALLATIES 
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KEUZE ~ I I i I I BINN EN BLAD i l 
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G1 G2 G3 "' G5 G6 

Lf'nwetllkalkmdsleenen oellenbe- 01 
t:rimet(oeleri)belonvloefen 

°"""""' ------

Figuur 4.23 Onderverdeling voor de keuze van het bin
nenblad van het instrument GROEN 

WARMTAPWATER INSTALLATIE 

E301 E302 E303 E206 E208 E208 E210 

Figuur 4.24 Onderverdeling voor de keuze van de warm
water installatie van het instrument GROEN 

VERWARMINGSINSTALLATIE 

l KEUZE 11 
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Figuur 4.25 Onderverdeling voor de keuze van de ver
warmingsinstallatie van het instrument GROEN 

4.5.2 De waardering 

Hierbij is I het minst gunstige ontwerpniveau en de 
ontwerpniveaus die hierop volgen zijn stapsgewijs 
gunstiger ten aanzien van duurzaam bouwen. Bij
voorbeeld: als naar de hoofdgroep zonne-energie 
wordt gekeken, dan is het toepassen van geen 
zonne-energie {ontwerpniveau I) het minst gunstige 
ontwerpniveau en het toepassen van zowel pas
sieve als actieve zonne-energie {ontwerpniveau IV) 
het meest gunstige ontwerpniveau. 

De hoofdgroepen afzonderlijk zijn niet gewaardeerd. 
Vooraf moeten de ontwerpniveaus per hoofdgroep 
door de architect en de opdrachtgever gekozen 
worden (zie paragraaf 4.6, de werking van het 
instrument GROEN). Per gekozen ontwerpniveau 
moet voldaan worden aan de aandachtspunten. De 
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Vonn en type woning I Niel compact bouwen 

II Compact bouwen 

Zonne-energie I Geen gebruik van zonne-energie 

II Gebruik van passieve zonne-energie 

Ill Gebruik van actieve zonne-energie 

IV Gebruik van passieve en actieve zonne-energie 

lndeling I Open ruimte 

II Gesloten ruimtes 

Ill Gesloten ruimtes en tochtportalen 

IV Gesloten ruimtes en bufferruimtes 

Overstekken I Niel toepassen van overstekken 

II Toepassen van overstekken 

Materiaal draagstructuur I Steenachtige wanden en vloeren 

II Houten wanden en steenachtige vloeren 

Ill Houten wanden en vloeren 

Wannteopwekking I Wannteopwekking met ketel 

II Wannteopwekking met ketel en WTW 

Ill Wannteopwekking met een andere bron 

IV Wannteopwekking met een andere bron en WTW 

Figuur 4.26 Waardering stap 1 van het instrument GROEN 

volgorde waarin de hoofdgroepen gepresenteerd in de keuzetabellen te vermelden maar door middel 
worden {zoals weergegeven in figuur 4.26), is op- van balletjes, zie figuur 4.27. Op deze manier is in 
gesteld aan de hand van het ontwerpproces. een oogopslag {eventueel met halve balletjes) te 

zien welke keuzeonderdelen het slechtste of beste 
4.5.2.2 De waardering stap 2 en 3 is en kunnen de keuzeonderdelen beter met elkaar 

Voor het weergeven van de waardering van de vergeleken worden. 
keuzecriteria zijn verschillende mogelijkheden. Om 
tot een goede weergave van de waarderingen te 
komen zijn mogelijke soorten weergaves bekeken. 
Hierbij zijn onder andere de volgende soorten weer
gave naar voren gekomen: 
•:• Waardering van slecht tot en met uitstekend of 

met een cijfer van 1 tot en met 10; 
•!• Waardering met plus en min; 
•!• Waardering in meetbare getallen, 

In het instrument GROEN is gekozen om de waar
dering weer te geven in categorien van slecht tot en 
met uitstekend indien er geen meetbaar getal gege
ven kan worden. Dit is niet gedaan door de woorden 

[:Wunlettng ~ 
• Slecht 

•• Redelijk 

••• Standaard 

•••• Goed 

••••• Uitstekend 

Figuur 4.27 Waardering door middel van balleljes 

Deze vorm van waardering is toegepast op de keu
zecriteria uit de groepen dubo, gebruik en bouwbe
sluit eigenschappen. Voor de gebouweigenschap-
pen zijn meetbare getallen gebruikt. 
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E Binnen de groepen dubo en gebruik (bij deze laatste 

worden de keuzecriteria van de groep bouwbesluit 
ook meegenomen) zijn naast de waarderingen per 
keuzecriteria ook waarderingen per groep gegeven, 
zoals dubo beoordeling en gebruiksbeoordeling, zie 
ook de figuren 4.15 t/m 4.18 en 4.21 t/m 4.25. Voor 
deze groepswaardering krijgen alle keuzecriteria 
binnen de desbetreffende groep een weegfactor, 
zie figuur 4.28. Deze waarderingen zijn gegeven 
aan de hand van gesprekken met architecten. In 
figuur 4.29 wordt een voorbeeld gegeven hoe de 
keuzecriteria van de desbetreffende groep ge"inter
preteerd kunnen worden. Het is aan te bevelen om 
in een vervolgonderzoek dieper in te gaan op het 
toekennen van de weegfactor per keuzecriterium. 
Gezien de tijdsduur van het afstudeeronderzoek is 
hier geen onderzoek naar verricht. 
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l~~~ng 

1 Niet zo belangrijk 

2 In mindere mate belangrijk 

3 Neutraal belangrijk 

4 Vrij belangrijk 

5 Erg belangrijk 

Figuur 4.28 Waardering weegfactoren van het instru
ment GROEN 

Figuur 4.29 De toegekende weegfactoren aan de keuze
criteria van het instrument GROEN 

Deze weegfactor wordt verrnenigvuldigd met de 
beoordeling per keuzecriterium en vervolgens ge
wogen, dit geeft de volgende formules: 

~ = weegf$' per gebruik eigensplap' 
Ylfb = weegfactot per bouwbesluit ~ 
k = beoordeliOO keuzecriteria 

Voor de gewogen dubo- en gebruiksbeoordeling 
wordt een waardering gegeven door middel van 
vierkantjes, zie figuur 4.30. Deze waardering is te 
vergelijken met de waardering die wordt gegeven 



aan de keuzecriteria door middel van de balletjes, 

zie figuur 4.27. 

~ ........... ~-
D Slee ht 

DD Redelijk 

DOD Standaard 

DODD Goed 

DODOO Uitstekend 

Figuur 4.30 Waardering door middel van vierkanljes voor 
de gewogen dubo- en gebruiksbeoordeling 

Materiaal- en eneraiecoefficient 
Binnen het instrument GROEN zijn twee criteria het 
meest belangrijk, namelijk de materiaal- en ener
giecoefficient. Deze coefficienten zijn door het hele 
instrument de basis voor de eindbeoordeling voor 
het ontwerp en hiermee wordt een oordeel gegeven 
over de duurzaamheid van het ontwerp. 

De waardering van de materiaal- en energiecoef
ficient kan op verschillende manieren plaatsvinden. 
Als eerste de mogelijkheid slecht tot en met uitste
kend. Deze manier van beoordelen voldoet niet. 
Bijvoorbeeld: lnstallatieconcept A scoort slechter 
dan installatieconcept B, maar met het toepassen 
van een aanvullende installatie C die alleen bij A toe 
te passen is, scoort A beter dan B. Ditzelfde geldt 
voor een waardering in punten. Aangezien een ar
chitect (bijna) altijd naar een EPC toewerkt, gaat de 
voorkeur er naar uit om de waardering ook op deze 
manier aan te geven. Bijvoorbeeld de waardering 
wordt gegeven door te zeggen: de energiecoef
ficient komt bij het toepassen van installatieconcept 
A tussen de 0,6 en 0,9 te liggen. Dit is de meest 
praktische manier maar absoluut onmogelijk, dit 
omdat er teveel factoren invloed hebben op de 
energiecoefficient (denk aan de hoofdgroepen van 
stap 1, waarvan enkele zelfs niet in de energiecoef
ficient worden verwerkt). Daarom is ervoor gekozen 
om de energiecoefficient te bepalen aan de hand 
van een referentiewoning. In die bepaalde woning 
komt bijvoorbeeld bij een keuze van installatiecon
cept A de energiecoefficient te liggen tussen de 0,6 

en 0,9. Hierbij kan een aanvullende installatie C 
worden gekozen waardoor de energiecoefficient 
in dat project verminderd wordt met 0, 15. Op deze 
manier zijn duidelijk de verhoudingen van de ver
schillende mogelijkheden te zien. De gekozen refe
rentiewoning is de referentiewoning van Novem, de 
doorzonwoning met een beukmaat van 5.400 mm 
en een verdiepingshoogte van 3.000 mm. 

De materiaalcoefficient krijgt een soortgelijke be
oordeling als de energiecoefficient. Voor het deel
gebied materiaal bestaan nog geen wettelijke eisen 
waaraan een bouwaanvraag moet voldaan. Daar
om moet voor het instrument een dergelijk materi
aalcoefficient ontwikkeld worden. In het onderzoek 
is besloten om deze te baseren op LCA's. Gekozen 
is om de LCA-scores van Nibe te gebruiken, zie 
figuur 4.31. De toegepaste berekeningsmethode 
van Nibe voor het berekenen van de LCA's gaat in 
op de volgende onderdelen met betrekking tot het 
belasten van het milieu. 
•:• Emissie; 
•:• Uitputting van grondstoffen; 
•:• Landgebruik; 
•:• Hinder; 
•:• Afval; 
•:• Transport; 
•:• Energieverbruik. 
Aangezien binnen Nibe milieuclassificatie de be
rekeningen voor de bouwonderdelen van stap 3 
al aanwezig zijn, zijn voor het ontwikkelen van een 
materiaalcoefficient deze waardes aangehouden. 
Dit is ook gedaan omdat dit afstudeeronderzoek als 
doel heeft om een instrument te ontwikkelen en niet 
om nieuwe LCA berekeningen te verkrijgen. 

Om de materiaalcoefficient te kunnen bepalen is 
door Nibe een referentiewoning van Novem, de 
doorzonwoning met een beukmaat van 5.400 mm 
en een verdiepingshoogte van 3.000 mm, aange
houden. Aan de hand van een strook van 1 m2 in 
deze woning is door Nibe een beoordeling in 21 
stappen gemaakt voor de verschillende bouwon
derdelen. In het instrument GROEN is deze beoor-
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Figuur 4.31 Overzicht van materiaalcoefficienten 

deling amgevarmd naar een getal, zie figuur 4.31. In 
Nibe wardt klasse 3 gezien als een nog aanvaard-
bare keuze. Klasses lager dan 3 warden niet gezien 
binnen de narmen van duurzaam bauwen. Daarom 
is vaar het instrument GROEN klasse 3C genamen 
als standaard waarde. Alie bauwanderdelen die een 
materiaalcaefficient hebben baven de 100 hebben, 
warden als niet duurzaam gezien. 
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Aan de hand van de beaardelingen van de bauw
anderdelen van stap 3 is een beaardeling gemaakt 
vaar de draagstructuren uit stap 2. Hierbij is een 
stroak van 1 meter uit het referentieproject van Nibe 
(5.4 m breed, 3 m haag) als referentie genamen, 
zie figuur 4.32. 

Figuur 4.32 Strook van 1 meter van het referentieproject 

Aan de hand van de gegevens uit figuur 4.32 is 
de valgende formule vaar het berekenen van de 
materiaalcoefficienten van de draagstructuren uit 
stap 2 apgesteld. 



4.5.3 De inhoud 

4.5.3.1 De inhoud van stap 1 

De inhoud voor de hoofdonderdelen van stap 1, 
Vorrn en type woning, Zonne-energie, lndeling en 
Overstekken, is met name verkregen uit de inhoud 
van de specificatiebladen uit het Nationaal Pakket. 
Daamaast is voor de hoofdgroepen Zonne-energie 
en Materiaal draagstructuur inforrnatie verkregen uit 
het DCBA-kwartet, waarin ook deze hoofdgroepen 
aanwezig zijn. Voor de inhoud van deze stap zijn 
tevens veel gegevens uit de informatie van de stap
pen 2 en 3 gebruikt. Het totale instrument GROEN 
moet zorgen voor een duurzaam ontwerp. De mate 
van duurzaamheid wordt bepaald aan de hand van 
het uiteindelijke ontwerp. Beslissingen worden 
door heel het ontwerpproces genomen. Wanneer 
bijvoorbeeld een zonneboiler toegepast wordt, 
dient hier in een vroegtijdig stadium al rekening 
mee te worden gehouden. De gevolgen die deze 
zonneboiler met zich meebrengt moeten makkelijk 
in het ontwerp kunnen worden verwerkt. Een zon
neboiler staat bijvoorbeeld het meest gunstig onder 
een hoek van 52°. Het is logisch om dit advies naar 
voren te halen, zodat het ontwerp bijvoorbeeld al 
een dak heeft onder 52°. Daarom moet het ontwerp 
op dergelijke beslissingen, die vaak later in het ont
werpproces worden genomen, worden voorbereid. 
Dit is gedaan door eigenschappen uit stap 2 en 3 
die van invloed zijn op het schetsontwerp door mid
del van adviezen in stap 1 te plaatsen. 
Aan de hand van onderstaand voorbeeld is aan
gegeven hoe de inhoud van stap 1 verkregen is, 
figuur 4.33. Deze bronnen gelden tevens voor de 
specificatiebladen van stap 1. 

4.5.3.2 De inhoud van stap 2 

Draagstructuur 
De inhoud van het gedeelte draagstructuur van 
stap 2 is met name ingevuld door gegevens uit stap 
3. De gegevens van de vloeren en binnenwanden 
uit stap 3 worden omgerekend door een schijf uit 
het referentieproject van Nibe te pakken met een 
overspanning van 5.4 m en 3 m hoog. Hieruit 
volgen gegevens voor de draagstructuur. Met deze 
gegevens zijn de keuzemogelijkheden met elkaar 
vergeleken en is een waardering met balletjes 
(volgens paragraaf 4.5.2) voor de volgende keu
zecriteria gegeven: afval, hergebruik, levensduur, 
materiaalcoefficient, afmetingen, gewicht, brandvei
ligheid, calamiteiten en betrouwbaarheid. Ook voor 
de flexibiliteit is naar slap 3 gekeken, maar hiervoor 
is ook Jellema 3 draagstructuren erop na geslagen. 
De omschrijving, het plaatje, de toepasbaarheid, de 
opbouw en de voor- en nadelen in de betreffende 
specificatiebladen komen tevens uit Jellema 3 
draagstructuren. De bronnen worden vermeld in de 
specificatiebladen. 

lnstallatieconcepten en aanvullende duurzame 
installaties 
De invulling voor dit gedeelte van stap 2 is verkre
gen uit informatie van producenten, literatuur en 
intemetsites. Daamaast heeft een gesprek plaats
gevonden met een installatieadviseur. Met deze 
gegevens zijn de keuzemogelijkheden met elkaar 
vergeleken en is een waardering met balletjes 
voor de keuzecriteria gegeven (volgens paragraaf 
4.5.2). 
Het keuzecriterium energiecoefficient wordt in deze 
stap weergegeven door middel van twee getallen 
waartussen de energiecoefficient komt te liggen, 
bijvoorbeeld voor de natuurlijke ventilatie tussen de 
0,97 en 1, 11. De energiecoefficient wordt opgesteld 
door het toegepaste onderdeel in het referentiepro
ject te verwerken en dit in te vullen in de EPN. De 
aanvullende installaties zorgen voor een verminde
ring op de energiecoefficient. 
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Figuur 4.33 Voorbeeld fer verduidelijking van de verkregen informatie voor stap 1 

Het referentieproject dat voor de berekening van Het is natuurlijk ook mogelijk om een combinatie 
de energiecoefficient gekozen is, is het referentie

project van Novem, de doorzonwoning. De keuze is 
hierop gevallen omdat op deze manier slechts een 
referentieproject gebruikt wordt in het instrument 
GROEN. 
In de specificatiebladen wordt een nadere omschrij
ving gemaakt van de criteria voor de installatie

concepten en aanvullende duurzame installaties. 
De bladen worden verder voorzien van een korte 
omschrijving, voor- en nadelen, enkele aandachts
punten en eventuele aanvullende informatie. In 
deze bladen wordt tevens vermeld welke bronnen 
voor dit onderdeel zijn geraadpleegd. 

van aanvullende duurzame installaties te maken. In 

deze stap dient ook de vermindering op de energie
coefficient van deze combinaties vermeld te staan. 

De aandachtspunten 
Naast de keuzetabellen worden in deze stap tevens 

aandachtspunten gegeven. Deze aandachts

punten bij de draagstructuur en de installaties 
zijn extra opmerkingen naast de keuzetabellen. 
Ze hebben betrekking op de onderdelen van de 
keuzetabellen en hierdoor wordt een duidelijk 
verband met het ontwerp gemaakt. De aandachts
punten komen voort uit het Nationaal Pakket en 



Omschrijving Jellema 3 Draagstructuren 

Opbouw Jellema 3 Draagstructuren 

T oepasbaarheid Jellema 3 Draagstructuren 

Afval Nibe milieuclassificatie (infonnatie) 

Ladder van Lansink (weging) 

Flexibiliteit Jellema 3 Draagstructuren en productinfonnatie van Dycore, Alvon en Echostreek 

Levensduur Levensduur van bouwproducten 

Dubo beoordeling Volgens par. 4.3 

Materiaalcoefficient Nibe milieuclassificatie 

Afmeting I overspanning Productinfonnatie van Dycore, Alvon en Echostreek 

Gewicht Nibe milieuclassificatie 

Brandveiligheid Productinfonnatie van Dycore, Alvon en Echostreek 

Thennisch comfort Productinformatie van Dycore, Alvon en Echostreek 

Voor- en nadelen Jellema 3 Draagstructuren en productinfonnatie van Dycore, Alvon en Echostreek 

Figuur 4.34 Geraadpleegde bronnen voor het opstellen van het specificatieblad breedplaatvloer 

de DCBA-methode. 

4.5.3.3 De inhoud stap 3 

Uitwerkinq draagstructuur en installatieconcept 
De inhoud van dit gedeelte van stap 3 is verkregen 
uit informatie uit literatuur en van producenten. In 
de desbetreffende specificatiebladen voor energie 
en materiaal worden de bronnen vermeld. Om hier
van toch een duidelijk beeld te geven, wordt aan 
de hand van de breedplaatvloer in figuur 4.34 een 
voorbeeld gegeven. 

Met de verworven gegevens zijn de keuzemogelijk
heden met elkaar vergeleken en is een waardering 
met balletjes gegeven volgens paragraaf 4.5.2.2 
voor de betreffende keuzecriteria. 
De keuzecriteria materiaal- en energiecoefficient 
worden in deze stap weergegeven door middel 
van twee getallen waartussen het uiteindelijke 
coefficient komt te liggen. De energiecoefficient 
wordt opgesteld door het toegepaste onderdeel in 
het referentieproject te verwerken en dit in te vullen 
in het EPN-programma. De materiaalcoefficient is 
aan de hand van Nibe bepaald. 
In de specificatiebladen wordt een nadere omschrij
ving gemaakt van de criteria uit de keuzetabellen. 

De bladen worden verder voorzien van een korte 
omschrijving, verschillende mogelijkheden en even
tuele voor- en nadelen. Al deze gegevens worden 
verworven aan de hand van literatuur, internet en 
andere afstudeerverslagen. De bronnen worden 
per specificatieblad onderaan het blad vermeld. 

De aandachtspunten 
Naast de keuzetabellen worden in deze stap tevens 
aandachtspunten gegeven. Deze aandachtspunten 
zijn extra opmerkingen naast de keuzetabellen. Ze 
hebben betrekking op de onderdelen van de keu
zetabellen en hierdoor wordt een duidelijk verband 
met het ontwerp gemaakt. De aandachtspunten 
komen voort uit het Nationaal Pakket en de DCBA
methode. 



4.6 De werking van het instrument 
GROEN 

4.6.1 Werking stap 1 

Stap 1 bestaat uit zes bladen, een blad per hoofd
onderdeel. Boven aan het blad wordt een algemene 
omschrijving gegeven van het hoofdonderdeel. 
Hierin staat welke invloed deze groep heeft op 
duurzaam bouwen. Daaronder zijn de ontwerpni
veaus gegeven. Als eerste wordt het ontwerpniveau 
gegeven dat de standaard situatie aangeeft en als 
laatste het ontwerpniveau met de meest gunstige 
situatie. Per ontwerpniveau is een schetstekening 
gemaakt met hierin schematisch de inhoud van het 
ontwerpniveau. Onder dit plaatje staan aandachts
punten. Wanneer deze aandachtspunten door de 
architect in het schetsontwerp worden verwerkt 
voldoet het ontwerp aan de eisen van het bepaalde 
ontwerpniveau. Wanneer dit niet gebeurt, bestaat 
de kans dat later in het ontwerpproces het ontwerp 
aangepast moet worden om te kunnen voldoen 
aan de ontwerpniveaus. Binnen het ontwerpniveau 
bestaat echter vrijheid voor de architect, zo worden 
er bij zonne-energie alleen eisen gegeven voor de 
orientatie en hellingshoek van het dak bij actieve 
zonne-energie. In een latere stap wordt pas een 
keuze gemaakt wat voor een soort zonne-ener
gieinstallatie wordt toegepast. 
Om vooraf te kunnen beoordelen of het te maken 
schetsontwerp gaat voldoen aan de geeiste ma
teriaal- en energiecoefficient, zijn vooraan in stap 
1 tabellen (zie figuur 4.35) weergegeven waarin 
waardes voor de materiaal- en energiecoefficient 
staan vermeld. Om deze waardes te halen moeten 
minimaal de genoemde ontwerpniveaus per hoofd
groep worden aangehouden. Bijvoorbeeld: het ont
werp moet een energiecoefficient van 0,75 krijgen. 
Dan moeten voor het maken van het schetsontwerp 
minimaal de ontwerpniveaus worden gekozen die 
aangegeven zijn in figuur 4.35. Dit is slechts een 
indicatie en het wil ook niet zeggen dat wanneer de 
aandachtspunten in acht worden genomen, zeker 
aan de geeiste energiecoefficient wordt voldaan. 

De aandachtspunten zorgen ervoor dat naar een 
bepaald materiaal- of energiecoefficient wordt toe
gewerkt. Om uiteindelijk te voldoen aan de gestelde 
eisen voor deze coefficienten moeten in stap 2 en 3 
ook nog vele keuzes worden genomen. Stap 1 zorgt 
ervoor dat de keuzes uit de stappen 2 en 3 geno
men kunnen worden zonder dat het ontwerp hoeft te 
worden aangepast. Ook kunnen de ontwerpniveaus 
zoals aangegeven in figuur 4.35 elkaar zeker com
penseren. Dat betekent in het voorbeeld wanneer 
bij de hoofdgroep "indeling" niet niveau IV wordt ge
kozen dat dit gecompenseerd kan worden door bij 
de hoofdgroep zonne-energie niveau IV te kiezen. 
Dit is ook een kwestie van ervaring waardoor een 
architect zelf al weet welke hoofdonderdelen meer 
invloed hebben dan andere. 

Figuur 4.35 Materiaa/ en energie indicatietabel stap 1 



De architect en opdrachtgever kiezen samen het als besproken in paragraaf 4.5.2.2. Enkele groepen 
gewenste ontwerpniveau. De aandachtspunten van de keuzecriteria hebben een beoordeling voor 
in de ontwerpniveaus zijn voor de opdrachtgever de groep gekregen. Hiermee hebben de architect 
een hulpmiddel om zijn programma van eisen uit te en opdrachtgever een duidelijk overzicht welke 
breiden en een hulpmiddel om te controleren of het keuzemogelijkheid het beste scoort in de desbetref
ontwerp voldoet aan de door hem gestelde eisen. fende groep. Deze beoordeling is een subjectieve 
Het is de bedoeling dat de architect met de geko- beoordeling voor heel de groep. Daarnaast kan een 
zen ontwerpniveaus, het programma van eisen, de architect en/of opdrachtgever ook de voorkeur heb
situatie en zijn architectonische voorkeuren komt ben voor Mn of enkele keuzecriteria. Dan kunnen 
tot een schetsontwerp, zie figuur 4.36. Wanneer zij alleen naar de keuzecriteria kijken die voor hen 
de architect of de opdrachtgever niet begrijpt water van belang zijn. 
met een aandachtspunt bedoeld wordt of wanneer Wanneer een architect of opdrachtgever niet 
deze hierover meer informatie wil hebben, staat begrijpt wat er met een keuzecriterium bedoeld 
boven aan de pagina een nummer dat verwijst naar wordt of wanneer deze er meer informatie over wil 
het specificatieblad van de betreffende hoofdgroep. hebben, staan achter in de keuzetabellen specifica
Hierin zijn alle aandachtspunten uitgebreider om- tiebladnummers vermeld. Deze nummers verwijzen 
schreven. naar het specificatieblad van de betreffende keu

4.6.2 Werking stap 2 

In stap 2 worden de keuzes voor de draagstructuur 
en het installatieconcept gemaakt, die in het voorlo
pig ontwerp dienen te worden verwerkt. Om tot deze 
keuzes te komen zijn er in stap 2 keuzetabellen ge-

zemogelijkheid. Hierin zijn alle keuzecriteria uitge
breid omschreven. De codering van bijvoorbeeld 
het specificatieblad nummer M203 staat voor het 
volgende: 
•!• .M203 7 M staat materiaal (E voor energie); 
•!• Mio3 7 2 staat voor stap 2; 

maakt voor de draagstructuur, het installatieconcept •!• M203 7 03 staat 3° onderdeel binnen de 
en de duurzame installaties. Per keuzetabel staan stap. 
verschillende keuzemogelijkheden gegeven met De aandachtspunten die onder de keuzetabellen 
daarbij criteria, die gewaardeerd zijn met behulp zijn gegeven zijn aanvullingen op de keuzetabellen. 
van balletjes, vierkantjes of een meetbaar getal, zo- Dit zijn opmerkingen waardoor het ontwerp duurza-

Input step 1: 
Programma van eisen 
Situatie 
Voorkeuren I uitgangspunten 
van architect 

Besturing: 
Stap 1 van het instrument GROEN met 

Vonn en type woning 
Zonne-energie 
lndeling 
Overstek 
Materiaal draagstructuur 
Wannteopwekking 

Gebruikers: 
Architect 
Opdrachtgever 

Figuur 4.36 SADT-model van de werking van stap 1 

Output step 1: 
Defenitieve situatie met kavelindeling 
Schetsontwerp met: 

Soort vonn en type woning 
Niveau zonne-energie 
lndeling woning 
Wei I geen overstekken 
Soort materiaal draagstructuur 
Niveau wannteopwekking 



mer wordt. Daarnaast staan er ook per keuzemo
gelijkheid aandachtspunten in het desbetreffende 
specificatieblad. 
Aan het einde van stap 2 wordt een eindoordeel 
voor de materiaal- en energiecoefficient berekend. 
De uitkomst bij materiaal is hetzelfde als de mate
riaalcoefficient die in de keuzetabel van de draag
structuur staat vermeld, zie figuur 4.37. 

Figuur 4. 37 Tabet voor eindbeoordeting materiaat stap 2 
van het instrument GROEN 

Bij energie moeten de coefficienten van de gekozen 
onderdelen uit de tabellen worden ingevuld en door 
de berekening te maken komt er een eindoordeel 
voor energie uit, zie figuur 4.38. 

De uitkomst is zowel bij de materiaal- als de ener
giecoefficient een waarde tussen twee getallen. 
Deze getallen dienen als indicatie voor de uiteinde
lijke materiaal- en energiecoefficient. 

Besturinq: 

El 

Keuze ventilatiesysteem 

Keuze verwanningssysteem 

Keuze duurzame installaties 

Figuur 4.38 Tabet voor eindbeoordeling energie stap 2 
van het instrument GROEN 

Het is in stap 2 dus de bedoeling om met het schets
ontwerp dat gemaakt is met stap 1 (input) en stap 2 
van het instrument GROEN een voorlopig ontwerp 
te maken, zie figuur 4.39. In dit ontwerp moeten 
dan de draagstructuur, het installatieconcept en de 
eventuele duurzame installaties bekend zijn. Het 
voorlopig ontwerp moet dan voldoen aan de ge
stelde eisen met betrekking tot duurzaam bouwen 
die vooraf door de opdrachtgever zijn opgesteld. 

Stap 2 van het instrument GROEN met 
Keuze draagstructuur 

Input slap 2: 
Programma van eisen 
Schetsontwerp met: 

Soort vorm en type woning 
Niveau zonne-energie 
lndeling woning 
Wei I geen overstekken 
Soort maleriaal draagstructuur 
Niveau warmteopwekking 

Keuze installatieconcept 
Keuze eventuele aanvullende duurzame 
installaties 

Gebruikers: 
Architect 
Opdrachtgever 

Figuur 4.39 SADT-modet van de werking van stap 2 

Output step 2: 
Voorlopig ontwerp met 

Soort draagstructuur 
Soort ventilatiesysteem 
Soort verwarmingssysteem 
Eventuele soort duurzame 
installaties 



4.6.3 Werking van stap 3 

In stap 3 warden de keuzes voor de vloeren, gevels, 
verwarmings- en warmtapwaterinstallaties gemaakt, 
die in het definitief ontwerp warden verwerkt. Om tot 
deze keuzes te komen zijn er in stap 3 keuzetabel
len gemaakt. Per keuzetabel staan verschillende 
keuzemogelijkheden gegeven met daarbij criteria, 
die gewaardeerd zijn met behulp van balletjes, 
vierkantjes of een hard getal, zeals besproken in 
paragraaf 4.5.2.2. Voor enkele groepen van de keu
zecriteria wordt er een groepsbeoordeling gegeven 
net als in stap 2. 
Wanneer een architect of opdrachtgever niet be
grijpt wat er met een keuzecriteria bedoeld wordt of 
wanneer deze er meer informatie over wil hebben, 
staan achter in de keuzetabellen specificatieblad
nummers vermeld. Deze nummers verwijzen naar 
het specificatieblad van de betreffende keuzemo
gelijkheid. Hierin zijn alle keuzecriteria uitgebreid 
omschreven. De manier van coderen van deze 
nummers is op een zelfde wijze als in slap 2. 
De aandachtspunten die ender de keuzetabellen 
zijn gegeven zijn aanvullingen op de keuzetabellen. 
Dit zijn opmerkingen waardoor het ontwerp duurza
mer wordt. Daarnaast staan er ook per keuzemo
gelijkheid aandachtpunten in het desbetreffende 
specificatieblad. 

D) Binnenblad (kopse kant) 
(3,0 x 5,4 = 16,2 m•) 

Aan het einde van slap 3 wordt een eindoordeel 
voor de materiaal- en energiecoefficient berekend. 
Voor het materiaalgedeelte moet in het schema (zie 
figuur 4.41) de coefficienten uit de keuzetabellen 
van de gekozen onderdelen uit stap 3 warden in
gevuld. Met de formule zeals weergegeven in figuur 
4.41 kan vervolgens het eindoordeel met betrekking 
tot materiaal gegeven warden, hierbij geldt: 
A= keuze begane grondvloer 
B = keuze verdiepingsvloer 
C = keuze binnenblad (langs kant) 
D = keuze binnenblad (kopse kant) 
L = aantal lagen 

De oppervlaktes van de verschillende onderdelen 
zijn berekend aan de hand van de maten die gege
ven zijn in figuur 4.40. Daarnaast moet nog warden 
aangeven hoeveel lagen de woning bevat. De uit
komst is een getal. Dit getal dient als indicatie voor 
de uiteindelijke materiaalcoefficient. 

C) Binnenblad (langs kant) 
(3,0 x 9,3 = 27,9 m•) 

Figuur 4.40 Oppervlaktes van het eindoordeel van de materiaalcoefficient 



Keuze begane grondvloer (A) 

Keuze verdiepingsvloer (8) 

Keuze binnenblad (langs kant) (C) 

Keuze binnenblad (kopse kant) (D) 

Formule: IA x 50.21+18 x 50.2xLl+ICx12 x 2791xLl+IDx12 x 16.21 x L) 
(50,2 + (138,4 x L)) 

L = aantal lagen van de woning 

Figuur 4.41 Tabel voor eindbeoordeling materiaal stap 3 van instrument GROEN 

De energiecoefficient wordt op een dergelijke ma
nier uitgerekend, zie figuur 4.42. 

Keuze ventilatiesysteem 

Keuze verwarmingssysteem 

Toepassen PV-cellen* 
(vermindering op de energiecoef
ficient van 0,06) 

• Opmerking: PV-cellen zijn opgenomen in de tabel met een 
oppeNlakte van 4,2 m2• Wanneer een grotere oppeNlakte wordt 

toegepast zie specificatiebladen 

Figuur 4.42 Tabel voor eindbeoordeling energie stap 3 
van het instrument GROEN 

De in te vullen coefficienten in het schema komen 
echter niet uit de keuzetabellen, maar in uit de ta
bellen die daarop volgen met daarin de energieco
efficienten van de combinaties van installaties. Van 
dit soort tabellen wordt een voorbeeld gegeven in 
figuur 4.43. 

Dit getal wordt verminderd met de vermindering op 
de energiecoefficient van de eventueel gekozen 
PV-cellen, dat berekend wordt met de formule uit 
de tabel. 

VERWARMINGSINSTALLATIE 

15*. Gebalanceerde 
I 
1l '1 

ventilatie & hoge 
.~ j i I E .!! ~ temperatuu rs- 8 g ~ 

j 1 ! !l ~ 

verwarmingssysteem g i j 

~ ~ i I ~ 8 

Gasgestookte boiler 

Gasgestookte geiser + zonneboiler 

Gasgestooktegeiser 

Gasgestooktecombitoestel T3 

Gasgestookte combitoestel + zonneboiler T3' 

Figuur 4.43 Voorbeeld tabel met de energiecoefficienten 
van installatie combinaties van instrument GROEN 

Het is in stap 3 dus de bedoeling om met het voor
lopig ontwerp, dat gemaakt is met stap 2, en stap 3 
van het instrument GROEN een definitief ontwerp 
te maken (zie figuur 4.44) met hierbij een indicatie 
van het uiteindelijke materiaal-- en energiecoef
ficient. In dit ontwerp moeten dan de vloeren, gevel, 
verwarmings- en warmtapwaterinstallaties bekend 
zijn. De eindbeoordelingen moeten voldoen aan 



Input stap 3: 
Programma van eisen 
Voorlopig ontwerp met: 

Soort draagstructuur 
Soort ventilatiesysteem 
Soort verwarmingssysteem 
Eventuele soort duurzame 
installaties 

Besturing: 
Stap 3 van het instrument GROEN met 

Keuze begane grondvloer 
Keuze verdiepingsvloer 
Keuze binnenblad 
Keuze Verwarmingsinstallatie 
Keuze warmtapwaterinstallatie 

Gebruikers: 
Architect 
Opdrachtgever 

Figuur 4.44 SADT-model van de werking van stap 3 

de gestelde eisen met betrekking tot duurzaam 
bouwen die vooraf door de opdrachtgever zijn 
opgesteld. 

Output stap 3: 
Definitief ontwerp met: 

Soort begane grondvloer 
Soort verdiepingsvloer 
Soort binnenblad 
Soort verwarmingsinstallatie 
Soort wanntapwaterinstallatie 
Defenitieve vorm en type 
woning 
Defenitieve indeling 
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HOOFDSTUK5 
TOETSEN VAN HET 

INSTRUMENT GROEN 

5.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke 
manier het instrument GROEN getoetst is en hoe 
deze toetsing ver!open is. Daarnaast zijn uit de 
resultaten van de toetsing conclusies getrokken die 
hebben geleid tot verbeteringen van het instrument 
GROEN, zie figuur 5.1 . De toetsing bestaat uit twee 
gedeeltes: 
1. De workshop; 
2. Eigen toets. 

·------- -·------- ···--··------ ---+----·"·······------------------ ........... _. 

Figuur 5.1 Opbouw hoofdstuk 5 

Hoofdstuk 4 

HooldstukS 

Bij de toetsing door middel van de workshop word! 
in dit hoofdstuk het doel, de voorbereiding, de 

het instrument nogmaals te optimaliseren. 

5.2 De workshop 

5.2.1 Doel van de workshop 

Het ontwikkelde instrument GROEN is bedoeld om 
in de praktijksituaties toegepast te warden, ender 
andere in het ontwerpproces van Hurks Bouw & 

Vastgoed B.V. Om een goed oordeel te kunnen 
geven over de waarde van het instrument, zal 
een praktijktest, waarbij Hurks en een architect 
tijdens het ontwerpproces gebruik maken van het 
instrument, de meest reele bevindingen opleveren. 
Omdat dit binnen de tijd van het afstuderen niet 
mogelijk is gebleken, wordt het instrument getoetst 
door deze praktijksituatie na te bootsen in een 
workshop. 
De workshop is gehouden met 6 studenten in 3 
groepen van twee. Binnen elke groep heeft een 
student de architect en de andere de opdrachtge
ver gespeeld. 
De bedoeling is geweest om dit met architecten en 
opdrachtgevers uit de praktijk te toetsen, omdat 
deze meer ervaring hebben uit de praktijksituatie 
en zodoende een beter oordeel kunnen geven over 
de werking van het instrument. Er zijn echter te wei
nig mensen uit de praktijk bereid gevonden om aan 
deze workshop deel te nemen. 

inhoud, de resultaten en de conclusies en aanbe- Het doel van deze workshop is dat de studenten 
velingen ten aanzien van het instrument besproken. 
De workshop is gehouden met zes {oud) studenten 
van de capaciteitsgroepen architectuur en bouw
technisch ontwerpen. De workshop heeft plaatsge
vonden op 3 december 2003 in het Vertigo gebouw 
van de Technische Universiteit te Eindhoven. 

Bij de eigen toets is na het uitvoeren van de work
shop en het verbeteren van het instrument nog
maals het instrument doorlopen. Deze toetsing is 
gedaan, omdat de workshop heeft plaatsgevonden 
met studenten en hierdoor de praktijksituatie in on
voldoende mate is geevenaard. Door deze tweede 
toets is geprobeerd om de werking en inhoud van 

nadien, aan de hand van een sterk vereenvoudigde 
vorm van het ontwerpproces van een eengezinswo
ning, een objectief oordeel kunnen geven over de 
bouwtechnische en installatietechnische inhoud, de 
gebruiksvriendelijkheid en de meerwaarde van het 
instrument GROEN. 

5.2.2 De voorbereiding 

Voor de deelname aan de workshop zijn studenten 
persoonlijk benaderd. Nadal de studenten bereid 
zijn gevonden tot deelname aan de workshop, is 
naar ieder van hen een vragenlijst opgestuurd. Dit 
is gedaan om ten eerste inzicht te krijgen in de erva-
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ring en affiniteit van de deelnemers met duurzaam 1. 20 min: lntroductie; 
bouwen, de afstudeerrichting en de achtergronden 2. 150 min: Ontwerpopdrachten; 
van de deelnemers. Ten tweede om tijd te besparen 3. 30 min: Evaluatie. 
tijdens de workshop en ten derde om na het ontvan
gen van de ingevulde lijsten, zie bijlage V, tweetal
len te kunnen vormen. De tweetallen zijn gevormd 
om op deze manier de praktijksituatie met architect 
en opdrachtgever na te bootsen. Bij het vormen van 
de tweetallen is gelet op: 

5.2.3.1 De introductie 

Bij aanvang van de workshop is een introductie 
gegeven over het afstudeerproject, het doel van de 
middag, de inhoud van de workshop, de opbouw 
van het instrument GROEN en de te spelen rollen 

•:• De afstudeerrichting van de deelnemers. van de studenten. Vervolgens is de ontwerpop
leder groepje heeft een student die bij ar- dracht voor die middag omschreven. Daarna is 
chitectuur afstudeert en een student die bij de situatie waarbinnen de woningen ontworpen 
bouwtechnisch ontwerpen afstudeert; dienden te worden, toegelicht waardoor een beeld 

•:• De ervaring met duurzaam bouwen. Bijvoor- is ontstaan voor de deelnemers. Er is geen uitleg 
beeld een student van bouwtechnisch ontwer- gegeven over de werking van het instrument. Een 
pen die weinig ervaring heeft met duurzaam bijgeleverde handleiding heeft de werking van het 
bouwen kan gekoppeld worden aan een instrument duidelijk moeten maken. Op deze ma
architectuurstudent met veel ervaring met nier is de gebruiksvriendelijkheid en de bruikbaar-
duurzaam bouwen; 
De relatie tussen de twee studenten. Het is 
van belang dat de twee studenten per groepje 

heid van het instrument tijdens het ontwerpproces 
getoetst. 

elkaar zo min mogelijk kennen om op deze 5.2.3.2 De ontwerpopdrachten 

manier de discussie te bevorderen. Tevens In totaal zijn er 3 ontwerpopdrachten volbracht. 
wordt voorkomen dat de opdrachtgever zich De eerste opdracht is een schetsontwerp maken, 
bemoeit met het architectonische onderdeel de tweede een voorlopig ontwerp en de derde een 
van de workshop. definitief ontwerp. Hierbij dienden respectievelijk 

5.2.3 De inhoud van de workshop 
de stappen 1 tot en met 3 van het instrument 
gebruikt le worden. Elke opdracht die door de deel-

Het programma van de workshop is in drie delen nemers is uitgevoerd, is na een korte introductie 
onderverdeeld. Allereerst is er een korte introductie schriftelijk toegelicht. Deze toelichting bestaat uit 
gegeven. Voor deze introductie zijn 20 minuten onderstaande 5 punten. Deze punten verschaffen 
gereserveerd. Vervolgens is de eerste ontwerp- duidelijkheid over de uit te voeren opdracht voor de 
opdracht opgegeven aan de deelnemers. Hierbij deelnemers. 
hebben de groepen een schetsplan moeten ver-
vaardigen voor zes eengezinswoningen. Er zijn 1. Een omschrijving van de opdracht 
60 minuten voor deze opdracht gereserveerd. Voor Dit is een korte en bondige omschrijving van 
het vervaardigen van het voorlopig ontwerp en het de opdracht, waarbij eventueel een voorbeeld 
definitief ontwerp is per ontwerp 45 minuten gere- is gebruikt ter verduidelijking. 
serveerd. Tenslotte is de workshop geevalueerd en 2. De tijd die voor de opdracht stond 
hiervoor zijn 30 minuten uitgetrokken. Hierin werd de tijd aangegeven die de deelne

mers per opdracht hadden. 
Samengevat: de workshop heeft een totale tijds- 3. De benodigde informatie en materiaal 
duur van 200 minuten en bestaat uit: Hierin is de informatie gegeven die per slap 



van belang is geweest. Daarnaast is hierin het is als volgt te werk gegaan: 
benodigde materiaal omschreven. 

4. De rolverdeling Stap 1 
Hierin is toegelicht wie welke werkzaamheden In stap 1 is door deze groep een opzet van het 
tijdens de opdracht heeft moeten uitvoeren en schetsontwerp gemaakt, op basis van bestaande 
welk standpunt zij in hebben moeten nemen. kennis en dus niet door middel van het ter plekke 

5. Het verwachte eindresultaat gebruiken van het instrument GROEN. De architect 
Door het niveau van het eindproduct van de heeft de meeste toegepaste kennis wel uit het 
opdracht vast te leggen is het mogelijk voor de instrument gehaald, maar door het van tevoren 
tweetallen verder te gaan met de vervolgop- door te lezen. De opdrachtgever heeft stap 1 ook 
dracht, dit omdat de opdrachten op elkaar al van tevoren doorgelezen, maar hij bezat ook al 
aansluiten. Het resultaat van de ene opdracht veel kennis uit bijvoorbeeld zijn afstudeerproject. 
is nodig voor de vervolgopdrachten. Hierbij is in het begin voornamelijk op de orientatie 

ten opzichte van de zon gelet. De beukmaat van 
In bijlage VI zijn de ontwerpopdrachten, zoals deze de woningen is, in overleg, veranderd waardoor er 
gegeven zijn aan de deelnemers, te vinden. meer oppervlakte gevel op het zuiden is gekomen. 

Voor de vorm en type van de woning is gekozen 
5.2.3.3 De evaluatie voor een geschakelde woning om zo het gevelop
Voor de evaluatie van de workshop is een formulier pervlakte zo klein mogelijk te houden. Om deze 
opgesteld. Alie deelnemers hebben het formulier na reden is ook gekozen voor een ronde kap. Bij de 
afloop van de workshop ingevuld. Hierbij is aan- indeling van de woning is een bufferruimte gemaakt 
dacht besteed aan de bouwtechnische en instal- tussen 2 woningen. In deze bufferruimte zijn alle 
latietechnische inhoud, de gebruiksvriendelijkheid verkeersruimtes opgenomen. Met overstekken 
en de meerwaarde van het instrument GROEN. is in het ontwerp geen rekening gehouden. Voor 
Daama hebben de drie groepjes hun ontwerp kort de draagstructuur is voor steenachtige wanden 
gepresenteerd. Tijdens deze presentatie en tijdens en vloeren gekozen, omdat deze draagstructuur 
een discussie die na afloop van de workshop op het beste accumulerend vermogen heeft. Bij de 
gang gebracht is, is geprobeerd om de belangrijk- warmteopwekking is gekozen voor ontwerpniveau 
ste verbeterpunten voor het instrument boven water I, warmteopwekking met ketel. Hiervoor is gekozen 
te krijgen. omdat er geen vooruitstrevende eisen voor energie 

gesteld zijn en omdat er geen extreem duurzame 
5.2.4 De resultaten installaties nodig zijn. Aan de hand van de ge-
De resultaten die in deze paragraaf worden be- maakte keuzes is tot een definitief schetsontwerp 
sproken komen voort uit de uitwerkingen van de gekomen, zie figuur 5.2. 
workshop per groep en de commentaren die gege-
ven zijn door de deelnemers aan de hand van het Stap 2 
evaluatieformulier en de discussie na afloop van de In stap 2 zijn de aanvullende eisen voor groep 1 
workshop. dat er een goede score moet worden gehaald op 

5.2.4.1 Uitwerking workshop groep 1 
de onderdelen brandwerendheid en hergebruik. 
Aan de hand van deze uitgangspunten en de eis 

Bij het uitvoeren van de workshop heeft groep 1 als van de materiaalcoefficient is bij de draagstructuur 
opdracht gekregen om een ontwerp te maken met gekozen voor betonnen elementenbouw (materi
een materiaalcoefficient van maximaal 80. Groep 1 aalcoefficient 70 - 90). Bij de installatieconcepten 

is gekozen voor natuurlijke ventilatie. Hiervoor is 
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Figuur 5.2 Ontwerp workshop groep 1 

gekozen omdat de centrale vide, die zuidelijk ge

orienteerd is, in de zomer volledig open gezet kan 

worden om verse en koele lucht binnen te krijgen 

en in de winter kan deze vide worden opgewarmd 

en hij kan de warme lucht in de woning verspreiden. 

Daarnaast is voor het gevoel van groep 1 natuur

lijke ventilatie de duurzaamste oplossing. Voor 
het verwarmingssysteem is gekozen voor lage

temperatuurverwarming, omdat op deze manier de 
aanwezige betonmassa goed gebruikt kan worden, 
door het goede warmteaccumulerend vermogen. 
Ook heeft groep 1 gekozen voor PV-cellen op het 

dak. Deze cellen worden op de lamellen van het 

dak bevestigd. Er is voor PV-cellen gekozen omdat 

de woning georienteerd is op het zuiden en er zo

doende meer zekerheid is dat de energiecoefficient 
wordt gehaald (energiecoefficient 0,89- 1,05). 

Stap3 

In stap 3 is binnen de gekozen draagstructuur ge

kozen voor een cellenbetonvloer zowel als begane 
grond- als verdiepingsvloer. Voor de binnenbladen 

is gekozen voor cellenbetonelementen. De keuze is 

gevallen op cellenbeton, omdat cellenbeton een van 

de beste scores heeft bij de criteria brandwerend
heid en afval (door groep 1 belangrijk gevonden in 

verband met hergebruik) en voldoet aan de eisen 

voor de materiaalcoefficient (eindoordeel materi

aalcoefficient = 65). Voor de installaties is gekozen 

voor het gasgestookte combitoestel, omdat dit past 

binnen het installatieconcept van stap 2. Daarnaast 

zijn er PV-cellen toegepast dat voortkomt uit de 

stappen 1 & 2. Dit heeft geleid tot een eindoordeel 

van de energiecoefficient van 0,77. In de stappen 2 

& 3 is het schetsontwerp niet meer aangepast. 

In het samenvattende overzicht staan de gemaakte 
keuzes van groep 1 vermeld, met de daarbij beho

rende eindoordelen voor de materiaal- en energie

coefficient, zie figuur 5.3. 



Draagstructuur 

Begane grondvloer 

Verdiepingsvloer 

Binnenblad 

lnstallatieconcept 

Duurzame installaties 

Warmtapwater- en 
verwarmingsinstallatie 

Betonnen elementenbouw 

Cellenbetonvloer 

Cellenbetonvloer 

Cellenbetonelementen 

Natuurlijke ventilatie & lage 
temperatuurverwarming 

PV-cellen 

Gasgestookte combitoestel 

Figuur 5.3 Overzicht van gemaakte keuzes van groep 1 

5.2.4.2 Uitwerking workshop groep 2 

De opdracht die groep 2 heeft gekregen tijdens 
de workshop is om een ontwerp te maken dat een 
energiecoefficient heeft die lager is dan 0,85. Met 
deze eis is groep 2 is als volgt te werk gegaan: 

voor passieve en actieve zonne-energie, ontwerpni
veau IV. Dit is de meest gunstige keuze ten aanzien 
van de energiecoefficient. Door deze keuze komt 
de tuin en een groot glasoppervlakte op het zuiden 
te liggen. Bij vorm en type woning wordt gekozen 
voor ontwerpniveau 11, compact bouwen. Om aan 
dit ontwerpniveau te kunnen voldoen is de keuze 
genomen om rijtjeswoningen te ontwerpen. Bij de 
indeling worden gesloten ruimtes en tochtportalen 
toegepast. Uit de indicatietabel volgt dat ontwerpni
veau IV toegepast moet worden. Groep 2 wil echter 
graag een inpandig portaal realiseren om zo de 
compactheid van de woning te bewaren. Zodoende 
komt er aan de voorgevel (noordgevel) een tocht
portaal en gebruikt groep 2 geen bufferruimtes. Bij 
de woning worden ook overstekken toegepast zowel 
aan de voor- als achtergevel. Hiervoor is gekozen 
vanwege esthetische reden en om op deze manier 
een zonwering aan te brengen. Voor de draagstruc
tuur is de keuze gevallen op steenachtige wanden 
en vloeren, zodat slechts een soort materiaal wordt 
toegepast. Bij de warmteopwekking is gekozen 

Stap 1 voor warmteopwekking met een andere bron, om

Bij het maken van het ontwerp is deze groep in dat er al voor zonne-energie is gekozen. Met deze 
stap 1 als eerste begonnen met het bepalen van de ontwerpniveaus en het programma van eisen is het 
ontwerpniveaus. Voor de zonne-energie is gekozen ontwerp gemaakt. Het programma van eisen wordt 

Figuur 5.4 Ontwerp workshop groep 2 
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als bindend gezien en de ontwerpniveaus als extra 
voorwaardes. Alie gekozen ontwerpniveaus komen 
terug in het schetsontwerp, zie figuur 5.4. 

Stap 2 
In stap 2 zijn de aanvullende eisen voor groep 2 dat 
er onderhoudsvriendelijk gebouwd moet warden 
en dat er een goede luchtkwaliteit in de woning 
moet komen. Bij de draagstructuur is gekozen voor 
lijmwerk kalkzandsteen en cellenbeton met (cellen
)betonnen vloeren, omdat dit de gunstigste mate
riaalcoefficient heeft binnen de in stap 1 gekozen 
steenachtige draagstructuur (materiaalcoefficient 
50 - 75). Aan de hand van de uitgangspunten is bij 
de installatieconcepten gekozen voor mechanische 
ventilatie met lage temperatuurverwarming. Door 
het toepassen van een zonneboiler en PV-cellen 
op het dak en semi-transparante PV-cellen op de 
serre is gekomen tot een energiecoefficient tussen 
de 0, 72 en 0,86. Door het extra toepassen van PV
cellen op het dak van de serre is het schetsontwerp 
aangepast. Deze kleine veranderingen zijn al ver
werkt in figuur 5.4. 

Stap 3 
In stap 3 is binnen de gekozen draagstructuur 
gekozen voor een kanaalplaatvloer zowel als 
begane grand- als verdiepingsvloer, omdat dit de 
gunstigste materiaalcoefficient heeft binnen de 
gekozen draagstructuur. Om dezelfde reden is bij 
binnenbladen gekozen voor kalkzandsteenblokken 
I -elementen. Bij de installaties is gekozen voor het 
gasgestookt combitoestel met zonneboiler, omdat 
dit past binnen het installatieconcept van stap 2 en 
omdat dit de meest gunstige optie is ten opzichte 
van het onderhoud. Daamaast zijn er voortkomend 
uit de stappen 1 & 2 PV-cellen toegepast. Dit heeft 
geleid tot een eindoordeel energiecoefficient van 
0,75. 

In het samenvattende overzicht staan de gemaakte 
keuzes van groep 2 vermeld, met de daarbij beho
rende eindoordelen voor de materiaal- en energie
coefficient, zie figuur 5.5. 
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Figuur 5.5 Overzicht van gemaakte keuzes van groep 2 

5.2.4.3 Uitwerking workshop groep 3 

Groep 3 heeft als opdracht gehad om een ontwerp 
te maken waarbij een materiaalcoefficient van 
maximaal 80 en een energiecoefficient van maxi
maal 0,85 moet warden gehaald. Met deze eisen is 
groep 3 als volgt te werk gegaan: 

Stap 1 
Groep 3 heeft bij stap 1 er voor gekozen om eerst 
een architectonisch concept (bouwvolume en orien
tatie) te maken aan de hand van aanwezige kennis 
en architectonische uitgangspunten en daarna pas 
het instrument erbij te nemen. Bij het ontwerp heeft 
groep 3 ervoor gekozen om geen standaardontwerp 
te maken met een kap. Daarna is gekeken naar de 
zonne-energie, hierbinnen is gekozen voor pas
sieve zonne-energie, ontwerpniveau II. Door deze 
keuze is het ontwerp 25° gedraaid, om een betere 
orientatie op de zon te krijgen en voor de privacy 
in de woning. De compactheid van de woning is 
gecreeerd door de woningen te schakelen. Voor de 
indeling is voor ontwerpniveau IV gekozen, door het 
maken van een atrium als bufferruimte (dit is geen 
goede oplossing van groep 3, omdat het atrium niet 
buiten de schil ligt). Binnen de woning zijn geen 



overstekken toegepast, omdat dit niet noodzakelijk ventilatie, omdat buitenlucht zorgt voor een goede 
is volgens groep 3. Er kan op een andere manier luchtkwaliteit. Voor het verwarmingssysteem is 
zonwering warden aangebracht. Voor de draag- gekozen voor lage-temperatuurverwarming, omdat 
structuur is gekozen voor steenachtige wanden en dit een vermindering oplevert van de energiecoef
vloeren, omdat dit volgens groep 3 de gunstigste ficient. Bij de duurzame installaties is gekozen voor 
oplossing is. Bij de warmteopwekking is gekozen een warmtepomp, zodat meerdere varianten voor 
voor warmteopwekking met een andere bron. Aan de warmteterugwinning mogelijk zijn. 
de hand van de opzet van het ontwerp en de aan-
passingen door middel van de keuzes uit stap 1 is Stap 3 
tot een schetsontwerp gekomen, zie figuur 5.6. In stap 3 is binnen de gekozen draagstructuur 

gekozen voor een combinatievloer als begane 
Stap 2 grondvloer, omdat dit het gunstigst is ten aanzien 
De aanvullende eisen voor groep 3 in stap 2 van afval en de materiaalcoefficient. Om dezelfde 
zijn zo min mogelijk afval maken en er moet een reden is voor de verdiepingsvloer gekozen voor een 
goede luchtkwaliteit in de woning komen. Deze kanaalplaatvloer. Deze oplossingen hebben geleid 
uitgangspunten hebben geleid tot draagstructuur tot een materiaalcoefficient van 57. Voor de bin
van lijmwerk kalkzandsteen en cellenbeton met nenbladen is gekozen voor kalkzandsteenblokken 
(cellen-)betonnen vloeren. De keuze is de beste / -elementen. Deze heeft een iets mindere mate
ten aanzien van afval en ook een hele goede ten riaalcoefficient, maar een betere score voor afval. 
aanzien van de materiaalcoefficient. Voor de Bij de installaties is gekozen voor de combiwarm
installatieconcepten is gekozen voor natuurlijke tepomp, omdat deze past binnen het installatiecon-

Figuur 5.6 Ontwerp workshop groep 3 



cept van stap 2. Dit heeft geleid tot een eindoordeel gebruiksvriendelijkheid. Op deze manier kunnen 
van de energiecoefficient van 0,76. bijvoorbeeld bij een keuze waarbij de flexibiliteit van 

belang is, alleen de mogelijkheden weergegeven 
In het samenvattende overzicht staan de gemaakte worden die zeer flexibel zijn. Hierdoor worden de 
keuzes van groep 1 vermeld, met de daarbij beho- keuzetabellen kleiner en het geheel overzichtelij
rende eindoordelen voor de materiaal- en energie- ker. 
coefficient, zie figuur 5.7 

Draagstructuur 

Begane grondvloer 

Verdiepingsvloer 

Binnenblad 

lnstallatieconcept 

Duurzame installaties 

Warmtapwater- en 
verwarmingsinstallatie 

Lijmwerk kalkzandsteen en 
cellenbeton met 
(cellen-)betonnen vloeren 

Combinatievloer 

Kanaalplaatvloer 

Kalkzandsteenblokken 
I -elementen 

Natuurlijke ventilatie & lage 
temperatuurverwarming 

Warmtepomp 

Combiwarmtepomp 

De handleidinq 
De beoordeling van de handleiding van het instru
ment GROEN is redelijk I goed tot goed. De deel
nemers hebben aangegeven dat ze de handleiding 
in onvoldoende mate hebben kunnen doorlezen 
gezien de korte tijd die ze voor de workshop had
den. Een deelnemer heeft geadviseerd in deze 
handleiding kort en krachtig te blijven. 

De ontwerovrijheid van de architect 
De ontwerpvrijheid van de architect bij het gebruik 
van het instrument GROEN wordt redelijk I goed 
tot goed beoordeeld. Opgemerkt is dat door het 
ontbreken van de kosten in het instrument de 
ontwerpvrijheid voor de architect 'te' groot is. Met 
deze beperkende factor heeft de architect in deze 

Figuur 5.7 Overzicht van gemaakte keuzes van groep 2 workshop geen rekening hoeven houden. Dit kan 
tot gevolg hebben dat hij (natuurlijk) kiest voor de 

5.2.4.4. Commentaren van de deelnemers oplossing die het meest gunstig is met betrekking 

De commentaren van de deelnemers zijn enerzijds tot duurzaam bouwen. In de praktijk beperken de 
verkregen aan de hand van de evaluatieformulie- kosten in enige mate de ontwerpvrijheid van de 

architect. ren, zie bijlage VII, en anderzijds door de discussie 
na afloop van de workshop. Het commentaar is 

De inhoud hieronder gerubriceerd volgens de onderverdeling 
De inhoud van het instrument GROEN wordt als van het evaluatieformulier. 
goed gewaardeerd. Met name stap 1 wordt door de 

De gebruiksvriendelijkheid deelnemers ervaren als zeer nuttig. Opgemerkt is 

De beoordeling van de gebruiksvriendelijkheid van dat met name op de raakvlakken van de onderdelen 
het instrument GROEN wordt als redelijk / goed de complicaties aanwezig zijn. 

tot goed gewaardeerd. De deelnemers vinden dat 
te veel informatie is aangeboden voor het korte De voorbereiding door de staooen 
tijdsbestek van de workshop, met name in de speci- De deelnemers hebben de voorbereiding van stap 
ficatiebladen. De deelnemers hebben geadviseerd 1 op stap 2 als redelijk I goed ervaren. Ze hebben 
om een soort boomstructuur in de specificatiebla- stap 2 een goede voorbereiding op stap 3 gevon-

den zichtbaar te maken. Daarnaast kan ook het den. 

digitaliseren van het instrument bijdragen aan de 



De samenhang tussen de stappen 
De beoordeling van de samenhang tussen de ver

schillende stappen is redelijk I goed tot goed. Hierbij 
is opgemerkt dat met name stap 1 redelijk los lijkt 
te staan van stap 2 en 3. Met name de onderdelen, 
vorm & type woning, indeling en overstekken zijn in 
de stappen 2 en 3 nauwelijks terug te vinden. 

•:• Stap 1 wordt als zeer nuttig ervaren om mee 
te nemen naast alle overige componenten 

die een rol spelen in het ontwerpproces. De 
overige stappen lijken te veel om alleen bij de 
architect neer te leggen. Deze stappen zijn 
bruikbaar bij het overleg met de constructeur, 
installateur en uitvoerder. 

Aansluiting op het ontweroproces 5.2.5 Observatie 

De mate waarin het instrument GROEN aansluit op Tijdens de workshop is geobserveerd hoe de deel-
het ontwerpproces wordt als goed gewaardeerd. 
Ervaren is dat de eisen om duurzaam te bouwen al 
vlug in het ontwerp worden opgenomen. Dit hebben 

nemers deze workshop volbrachten. Hierbij is met 
name gelet op de volgende punten: 
1. De onderlinge samenwerking met hierbij de 

de deelnemers als een goede manier van werken 
beschouwd. 2. 

3. 
In de discussie die na aftoop van de workshop 
heeft plaatsgevonden, hebben de deelnemers de 4. 
volgende opmerkingen gemaakt: 5. 
•:• In het instrument GROEN dient eigenlijk het 6. 

onderdeel kosten te worden opgenomen. Dit 

rolverdeling; 
Het gebruik van het instrument GROEN; 
Het gebruik van de stappen binnen het instru
ment GROEN; 
Het gebruik van de specificatiebladen; 
De aanwezige kennis; 
De benodigde tijd. 

is noodzakelijk omdat in de praktijk kosten Ad 1. Het is voor de deelnemers moeilijk geweest 
een belangrijke factor zijn bij het maken van 
beslissingen; 

•:• In stap 1 kunnen sommigen onderdelen met 
elkaar conflicteren, bijvoorbeeld het toepas-

om zich te houden aan de rollen die zij mee 
hebben gekregen. Met name de opdracht
gever heeft zich veel met de taken van de 
architect bemoeid. Op deze manier is al dis-

sen van grote schiloppervlaktes op het zuiden cussierend het ontwerp gemaakt. 
kan tegenstrijdig zijn met compact bouwen. Ad 2. Het instrument GROEN is tijdens de work-
De vraag ontstaat hoe hier het beste een oor- shop wel degelijk gebruikt. Aangezien in 
deel over gegeven kan worden? Wat weegt 
zwaarder? 

•:• In stap 1 is de volgorde van de onderdelen 
niet op een juiste manier gekozen. Eerst moet 
aandacht worden besteed aan de vorm en het 
type van de woning, vervolgens de orientatie, 
indeling enz. Met deze manier kan het ont
werp beter worden opgebouwd; 

•:• De keuzetabellen in de stappen 2 en 3 geven 

ontwerpopdracht twee en drie een keuze is 
gemaakt uit het instrument, is het logisch dat 
dit instrument gebruikt wordt. Maar ook tijdens 
ontwerpopdracht een is veel gebruik gemaakt 
van het instrument. Ten eerste doordat de 
deelnemers stap 1 van het instrument al 
vooraf hadden doorgenomen en ten tweede 
is tijdens de workshop stap 1 veel geraad
pleegd. 

aan de architect veel informatie, die bij veel Ad 3. Het is voor de deelnemers duidelijk geweest 
projecten niet van toepassing is. Door het 
digitaliseren en dit zo te doen dat de architect 
keuzes kan maken aan de hand van de crite
ria die hij van belang vindt, is dit probleem te 
voorkomen; 

hoe de stappen gebruikt dienden te worden. 
ledere groep heeft echter stap 1 van het 
instrument GROEN anders gebruikt. Groep 
1 heeft een ontwerp gemaakt en daarna het 
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instrument gebruikt als een checklist. Groep 2 
is begonnen met het vaststellen van ontwerp
niveaus. Groep 3 heeft eerst een concept met 
vorm en orientatie gemaakt, voordat het in
strument is geraadpleegd. In ontwerpopdracht 
twee en drie is opgevallen dat de deelnemers 
alle aandacht schonken aan de keuzetabellen 
en de uitkomst die hieruit voortvloeide. Naar 
de aandachtspunten binnen de stappen zelf 
en de aandachtspunten binnen de specifica
tiebladen is nauwelijks gekeken. Stap 2 en 
3 van het instrument zijn met name gebruikt 
voor het materialiseren van het ontwerp, maar 
niet om met deze stappen te ontwerpen. 

Ad 4. De specificatiebladen zijn tijdens de workshop 
nauwelijks gebruikt. Alie aandacht is besteed 
aan de stappen zelf. 

Ad 5.De aanwezige kennis van de deelnemers 
was beperkt. Over het algemeen wisten de 
deelnemers niet veel over duurzaam bouwen. 
Enkelen van hen waren beter op de hoogte. 

Ad 6. De tijd die voor de workshop in zijn geheel 
was gepland is goed gebleken, de indeling 
van deze tijd echter niet. Met name ontwer
popdracht 1 heeft meer tijd gevergd dan 
verwacht. Deze tijd is ingehaald in de ontwer
popdrachten twee en drie. De korte tijd die 
de deelnemers voor deze workshop hebben 
gehad, heeft een grote invloed gehad op 
het gebruik van het instrument GROEN. De 
deelnemers hebben daarom in beperkte mate 
de handleiding doorgelezen en informatie 
opgezocht in de specificatiebladen. Hierdoor 
is veel informatie niet bij de deelnemers aan
gekomen. 

5.2.6 Conclusies workshop 

Ondanks dat het instrument GROEN op bepaalde 
plaatsen is aangepast, is het instrument ten tijde 
van de workshop een goed bruikbaar en waardevol 
instrument gebleken om een tot een duurzaam ont
werp te komen. Dit is af te leiden uit de uitkomsten 
van het materiaal- en energiecoefficient. Deze heb-

ben ruimschoots aan de gestelde eis voldaan. Het 
energiecoefficient is na de workshop gecontroleerd 
met behulp van het EPN-programma. De uitkom
sten uit het instrument en uit het EPN-programma 
komen redelijk goed overeen, zoals te zien is in 
figuur 5.8: 

Figuur 5.8 Energiecoefficient uit het instrument GROEN 
en uit het EPN-programma 

De verschillen die aanwezig zijn in dit figuur zijn 
te verklaren. Het eindoordeel uit het instrument 
GROEN is gebaseerd op een referentieproject. Met 
dit referentieproject word! een oordeel gegeven 
over de installaties van de ontworpen woning met 
het instrument GROEN. Deze beoordeling houdt 
geen rekening met eigenschappen van de woning 
die vastgelegd worden in het schetsontwerp. Hier
door worden bijvoorbeeld compact bouwen en glas
oppervlak niet meegenomen in deze beoordeling. 
De gemaakte ontwerpen in de workshop hebben 
met deze eigenschappen beter rekening gehouden 
waardoor de EPC berekening (waar wel alle eigen
schappen worden meegenomen) lager uitvalt. Voor 
de materiaalcoefficient is het niet mogelijk gebleken 
dit te controleren. 

Zoals gezegd heeft het instrument veranderingen 
ondergaan. Dit zijn hoofdzakelijk kleine verande
ringen, die hier niet verder worden beschreven, 
maar een grote verandering die is doorgevoerd 
heeft betrekking op stap 1. Hierin is de volgorde 
van de onderdelen (zonne-energie, overstekken 
enz) gewijzigd. Dit zorgt ervoor dat deze volgorde 
beter aansluit bij het maken van een schetsontwerp 
en dat de onderdelen van stap 1 niet meer conflic
teren, omdat er op deze manier een hierarchie is 
deze slap is aangebracht. 



Ondanks dat de gebruiksvriendelijkheid van het 
instrument als redelijk I goed tot goed gewaardeerd 
is, is geadviseerd om het instrument te digitaliseren 
zodat de gebruiksvriendelijkheid van het instrument 
wordt verbeterd. Het instrument is echter niet gedi
gitaliseerd omdat dit niet binnen de onderzoeksop
dracht ligt. 

De ontwerpvrijheid van de architect bij het gebruik 
van het instrument GROEN wordt redelijk I goed tot 
goed beoordeeld. Het ontbreken van de kosten in 
het instrument zorgt in de workshop ervoor dat de 
ontwerpvrijheid voor de architect 'te' groot is. Hier
door kan hij kiezen voor de oplossing die het meest 
gunstig is met betrekking tot duurzaam bouwen, de 
kosten doen er toch niet toe. In de praktijk beperken 
de kosten natuurlijk wel de keuzevrijheid en daar
mee de ontwerpvrijheid van de architect. 

Opvallend is te zien dat alle groepen stap 1 op een 
andere manier gebruikt hebben. Dit is niet vooraf 
voorzien. Toch wordt dit als zeer positief ervaren 
omdat de architect op deze manier zijn eigen wijze 
van ontwerpen kan hanteren, terwijl dit geen invloed 
heeft op de werking van het instrument. 

5.3 Eigen toets 

5.3.1 Doel van eigen toets 

Het ontwikkelde instrument GROEN is getest met 
behulp van een workshop. Zoals in paragraaf 5.2 
al is beschreven is deze workshop gehouden met 
6 studenten. Deze manier van toetsen komt niet 
in voldoende mate overeen met de praktijksituatie. 
Dit komt omdat de studenten nauwelijks tot geen 
praktijkervaring hebben. 

Het doel van deze eigen toets is om het instrument 
nogmaals te optimaliseren. De toets is door middel 
van dezelfde opdracht als de workshop uitgevoerd. 
Hierbij is vooral gekeken naar de gebruiksvriende
lijkheid en naar conflicten binnen het instrument. 

5.3.2 De opdracht voor de eigen toets 

Voor de eigen toets is de opdracht van de workshop 
gebruikt, met het daarbij behorende programma 
van eisen. De eis voor de energiecoefficient is wel 
veranderd in: 
•!• Energiecoefficient = 0,80 (in workshop 0,85); 
•!• Materiaalcoefficient = 80. 

Naast de eisen voor de coefficienten, zijn net als 
in de workshop aanvullende eisen gesteld voor het 
ontwerpen met stap 2 en 3. Hiervoor zijn de eisen 
van groep 3 overgenomen. Dit houdt in dat erop ge
let moet worden dat tijdens de bouw van de woning 
zo min mogelijk afval geproduceerdt wordt en dat er 
een goede luchtkwaliteit in de woning moet worden 
gerealiseerd. 

5.3.3 Resultaten eigen toets 

In deze subparagrafen worden de resultaten van 
de eigen toets besproken. In de kaders worden 
de aandachtspunten voor het instrument GROEN 
besch reven. 

Stap 1 
Voor aanvang van het ontwerpproces, zijn uit de 
tabellen in het deel "de werking" van stap 1 de ont-



I 
E werpniveaus gekozen die geadviseerd worden bij de zes huizen te schakelen en een schuine kap toe 

een materiaalcoefficient van 70- 100 en een ener- te passen, zie figuur 5.9. Omdat dit een makkelijke 
giecoefficient van 0,6 - 0,8. Uit deze tabellen volgt manier is om het verliesoppervlakte te verkleinen 
dat voor de materiaalcoefficient het niet van belang en op deze manier energiewinst te behalen. 
is welke ontwerpniveaus gekozen worden. 

Voor de energiecoefficient worden minimaal de 
volgende niveaus geadviseerd: 
ME101 Vorm en type woning I 
ME102 Zonne-energie Ill 
ME103 lndeling IV 
ME104 Overstekken 
ME105 Materiaal draagstructuur 
ME106 Warmteopwekking II 

Hiermee is aan de slag gegaan bij het maken van 
het ontwerp. 
De hoofdgroepen dienen achtereenvolgens doorlo
pen te worden en zo is "vorm en type woning" be
langrijker dan "zonne-energie", deze op zijn beurt 
belangrijker dan indeling enz. (Deze hierarchie is 
naar voren gekomen uit de workshop). 

ME101 Vonn en type woning 
Volgens de tabel waarin adviezen worden gegeven 
voor de aan te houden ontwerpniveaus, maakt het 
bij de te behalen energiecoefficient niet uit of er 
compact of niet compact gebouwd wordt. Toch is 
er gekozen om beperkt compact te bouwen door 
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Figuur 5.9 Ontwerp dee/ 1 

ME102 Zonne-energie 
Bij het maken van het ontwerp is gekozen, zoals 
ook geadviseerd is, om actieve zonne-energie toe 
te passen. Hiervoor worden de woningen 21° ge
draaid, 15° voor het draaien naar het zuiden en 6° 
om het optimum te bereiken zoals vermeld staat in 
het instrument. De woningen worden zo op de ka
vel geplaatst dat er geen schaduw op de woningen 
valt. De installatieruimte dient aan de achterzijde 
van de woning geplaatst te worden en zich direct 
onder het dak te bevinden, om op deze manier de 
leidinglengte te minimaliseren. De hellingshoek van 
het dak word! bepaald op 44 °, dit is het gemiddelde 
van 52° en 36°. Op deze manier kunnen zowel PV
cellen als zonneboilers toegepast worden. 
Als aandachtspunt moet worden meegenomen dat 
het dak door de actieve zonne-energie apparaten 
een hightech uiterlijk krijgt, zie figuur 5.10. 

Figuur 5.10 Ontwerp dee/ 2 

•!• Door het draaien van de woning neemt het 
materiaalverbruik aanzienlijk toe. Dit wordt 
niet meegenomen in het instrument. 



ME103 lndeling 
Voor deze hoofdgroep wordt geadviseerd om 
ontwerpniveau IV te kiezen, het toepassen van 
"gesloten ruimtes en bufferruimtes". 

De woningen krijgen aan de achterzijde een 
berging I bijkeuken. Deze berging I bijkeuken is 
gelegen aan de keuken. De keuken komt dus aan 
de achterzijde van de woning te liggen. Dit is mede 
gedaan omdat op die manier de leidinglengtes ge
minimaliseerd worden, omdat de installatieruimte 
ook aan de achterzijde van de woning is geplaatst. 
Om dezelfde reden komt de badkamer aan de ach
terzijde van de woning te liggen. Aan de voorzijde 
wordt bij de voordeur een tochtportaal opgenomen 
in het ontwerp, zie figuur 5.12. 
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Figuur 5.12 Ontwerp dee/ 3 

Vonn en type woning lndeling Oplossingen 
Bepaald: hoofdvoon plattsgond + Bepaald: het toepassen van = Architect bepaald keuze 

word! een redlthoek bufferruimtes 

Ruimte builen de lhennische schil 

Figuur 5.11 Conflict tussen twee hoofdgroepen 

Nadelen 
• Niel voor de hand liggende keuze 
- Dure keuze 
• Moeltljksr bouwtechnisch op te lossen 

Nadeel 
• Er word! niet meer vas1gehouden 

aan de hooldvorm 



ME104 Overstekken 
Ondanks dat het niet geadviseerd wordt, wordt 
zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde 
een overstek toegepast van 0,75 meter. Aan de 
voorzijde van de woning dient deze overstek als de 
bescherming van de materialen van de gevel. Aan 
de achterzijde dient deze overstek als bescherming 
van de materialen van de gevel en als zonwering, 
zie figuur 5.13. 

Figuur 5.13 Ontwerp dee/ 4 

ME105 Materiaal draagstructuur 

Gekozen is voor steenachtige wanden en vloeren. 

ME106 Warrnteopwekking 
Gekozen wordt, zoals geadviseerd door de tabellen 
in het deel "de werking" van stap 1, voor ontwerpni
veau II. De grote van de ruimte en de leidinglengtes 
voldoen. De installatieruimte is op de 2• verdieping 
en op deze manier niet gelegen nabij een belang
rijke verblijfsruimte. Dit is van belang in verband 
met geluidsoverlast. 

Draagstructuur 
Voor de draagstructuur is gekozen voor betonnen 
elementenbouw. Dit past binnen het gekozen ont
werpniveau van stap 1. De variant betonnen ele
mentenbouw voldoet aan de gestelde eis voor de 
materiaalcoefficient (maximaal 80). Betonnen ele
mentenbouw brengt een materiaalcoefficient tus
sen 70 en 90 met zich mee. Daarnaast scoort deze 
variant het beste binnen de dubo-beoordeling. 

lnstallatieconcept 
Gekozen is voor een lage temperatuurverwar
mingssysteem, omdat dit systeem ervoor zorgt 
dat meerdere aanvullende duurzame installaties 
te gebruiken zijn. Daarnaast wordt gebalanceerde 
ventilatie toegepast. Hierbij wordt een warmtewis
selaar toegepast, om zo de energiecoefficient te 



verminderen. Hierbij warden PV-cellen en een zon- Met deze keuze is de materiaalcoefficient 62. Deze 
neboiler toegepast. Op deze manier komt de ener- voldoet dus ruimschoots aan de geeiste 80. 
giecoefficient tussen de 0,77 en 1,03 te liggen. Dit 
lijkt risicovol, maar er kunnen grotere oppervlaktes Wa1111 tapwater- & verwa1111ingstoestel 
voor de actieve zonne-energie toegepast warden Gekozen is voor een combizonneboiler. Er was 
dan waar vanuit is gegaan bij het maken van de toch al gekozen om een zonneboiler toe te pas
berekeningen van stap 2. sen (energiecoefficient 0,83). Daamaast wordt er 

Begane grondvloer 
Voor de begane grondvloer is de keuze gevallen op 
een cellenbetonnen vloer. Deze voldoet aan de ma
teriaalcoefficient en ook bij de andere criteria scoort 
deze beter dan de andere vloeren. 

Verdiepingsvloer 
Voor de verdiepingsvloer is de keuze gevallen op 
een cellenbetonnen vloer. Deze voldoet aan de ma
teriaalcoefficient en ook bij de andere criteria scoort 
deze beter dan de andere vloeren. Daarnaast wordt 
op deze manier slechts een type vloer gebruikt. 

Binnenspouwblad 
Voor het binnenspouwblad is de keuze gevallen op 
cellenbetonelementen. Deze voldoen aan de mate
riaalcoefficient en ook bij de andere criteria scoren 
deze beter. Daarnaast wordt op deze manier slechts 
Mn materiaal voor de draagstructuur gebruikt. 

gebruik gemaakt van PV-cellen (vermindering op 
energiecoefficient 0,04). Het uiteindelijke ener
giecoefficient is 0,79 en voldoet hiermee aan de 
geeiste 0,80. 
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5.4 Conclusies toetsen instrument 
GROEN 
In deze paragraaf worden de conclusies beschre
ven die voortgekomen zijn uit de beide toetsen ten 
aanzien van het instrument GROEN. 
•!• Het is mogelijk om een lage materiaal- en 

energiecoefficient te behalen, ondanks dat er 
aanvullende eisen zijn gesteld, zoals bijvoor
beeld ftexibiliteit, brandwerendheid e.d.; 

•!• Uit de toetsen is naar voren gekomen dat de 
architect voldoende ontwerpvrijheid heeft bij 
het toepassen van het instrument GROEN. Dit 
is af te leiden uit de zeer diverse ontwerpen 
die voort zijn gekomen uit de ontwerpopdrach
ten; 

•!• Het eindoordeel van de energiecoefficient uit 
slap 3 kan goed gebruikt worden als indicatie
getal. Dit is gebleken na het berekenen van de 
ontwerpen met de EPN-berekening; 

•!• Het eindoordeel van de materiaalcoefficient 
kan goed gebruikt worden als indicatiegetal, 
maar heeft nog geen eis in het bouwbesluit; 

•!• Slap 1 van het instrument GROEN is de be
langrijkste slap. Dit is naar voren gekomen 
in zowel de workshop als in de eigen toets. 
In deze slap word! de basis van het ontwerp 
gelegd. Vervolgens kan met deze basis en het 
instrument duurzaam bouwen in het verdere 
ontwerpproces worden ingepast. 

•!• Uit de workshop is naar voren gekomen dat 
er in slap 1 een hierarchische opbouw in de 
hoofdgroepen dient aangebracht le worden 
om conflicten tussen de hoofdgroepen te 
voorkomen. Uit de eigen toets is echter 
gebleken dat deze hierarchische opbouw 
ook conflicten met zich meebrengt. Daarom 
moeten voorafgaand aan het maken van het 
ontwerp per hoofdgroep een ontwerpniveau 
gekozen worden. Met deze gekozen ontwerp
niveaus en de hierbij behorende eisen dient 
het ontwerp gemaakt te worden. lndien eisen 
van sommige hoofdgroepen conflicteren, be
paalt de architect welke hoofdgroep voor hem 

het belangrijkste is. Het ontwerp moet echter 
voldoen aan de eisen van alle hoofdgroepen. 



HOOFDSTUK6 
CONCLUSIES EN 

AANBEVELINGEN 

6.1 lnleiding 
In di! zesde en laatste hoofdstuk worden conclusies 

•!• De doelgroep: "voor architect en opdrachtge
ver"; 

•!• De tijd: "(nu en in de toekomst)"; 

•!• De fase: "in de inffiatief- en ontwerpfase"; 

getrokken die voortkomen uit de voorgaande hoofd- •!• He! doel van he! instrument: "zodat de mi/ieu
stukken. Deze conclusies hebben betrekking op he! be/asting voor dit gebouw ....... geminimali-
instrument GROEN, he! instrument in relatie tot seerd wordt". 
duurzaam bouwen en op he! proces. Aan de hand 
van deze conclusies worden tenslotte aanbevelin- De doelgroep 
gen gedaan met betrekking tot de optimalisatie van De doelgroep van he! instrument GROEN is: de 
he! instrument. architect en de opdrachtgever. Gedurende he! 

6.2 Conc/usies 

6.2.1 Conclusies met betrekking tot het instru· 
mentGROEN 

De conclusie van deze paragraaf luidt: 

Instrument GROEN is een instrument dat doo~ 

architect en de opdrachtgever gebruikt kan ~ 
n gedurende het gehele ontwerpproces orrt to 

tekomen. 

Om de bovenstaande conclusie te onderbouwen 
word! eerst de doelstelling nogmaals belicht. De 
doelstelling van di! onderzoek, die in hoofdstuk 1 is 
gedefinieerd, luidt als volgt: 

"Het ontwikkelen van een instrument voor architect 
en opdrachtgever dat (nu en in de toekomst) he/pt 
bij het nemen van ontwerpbes/issingen in de initi
atief- en ontwerpfase van een gebouw, zodat de 
milieubelasting voor dit gebouw tijdens de gehele 
levensduur geminimaliseerd wordt." 

He! instrument GROEN moet voldoen aan deze 
doelstelling. Daarom word! de doelstelling onder
verdeeld worden in een viertal onderdelen: 

onderzoek zijn de volgende conclusies naar voren 
gekomen: 
•!• Met he! gebruik van he! instrument behoudt 

de architect zijn ontwerpvrijheid. Di! is te 
concluderen uit de toetsing van he! instru
ment, omdat hierin vier geheel verschillende 
ontwerpen uit dezelfde opdracht naar voren 
gekomen zijn; 

•!• Uit de workshop is gebleken dat de ontwerp
vrijheid van de architect zelfs "te groot" is, 
omdat he! instrument niet ingaat op kosten 
die duurzaam bouwen met zich meebrengt. 
Hierdoor kan de architect alles toepassen, 
terwijl in de praktijksituatie kosten een zeer 
doorslaggevende factor vormen; 

•!• De architect en opdrachtgever willen niet over
spoeld worden met informatie en meerdere in
strumenten naast elkaar gebruiken om tot een 
duurzaam ontwerp le komen. He! instrument 
GROEN is een instrument waarmee tijdens 
he! gehele ontwerpproces tot een duurzaam 
ontwerp gekomen kan worden. Hierin word! 
ook ingegaan op andere bouwkundige ei
genschappen naast duurzaam bouwen. Slap 
4 van he! instrument GROEN dient onder an
dere als vervanging van de EPN-berekening; 

•!• Om goed duurzaam te bouwen is he! van be
lang dat in he! programma van eisen een deel 
aan duurzaam bouwen word! besteed. Hierbij 



moet niet een "te vage" omschrijving gegeven 
worden maar zeker ook geen concrete oplos-
singen worden voorgeschreven. Een goede 
manier is het werken met ambitieniveaus. 
[Milieuzorg, 2000, p. 47] 
Het instrument GROEN sluit hier op aan. Met 
dit instrument is het voor de opdrachtgever 
makkelijk deze ambitieniveaus op te stellen 
omdat de betekenis en de gevolgen voor het 
ontwerp in stap 1 worden omschreven; 

•!• De architect en/of de opdrachtgever moeten 
wel duurzaam willen bouwen. Niet dat bij-
voorbeeld de opdrachtgever verlangt van de 
architect dat deze met het instrument moet 
werken en dat de architect dan vervolgens 
alle "slechtste" oplossingen uit het instrument 
kiest. Het instrument gaat niet direct in op het 
stimuleren van de doelgroep, dit moet op een 
andere manier gedaan worden. 

De tijd 
"(nu en in de toekomst)" 
Het instrument GROEN is bedoeld voor nu en in 
de toekomst. Op deze manier komen bedrijven 
in de toekomst niet met de rug tegen de muur te 

•!• In de toekomst, is het onzeker of het instru
ment kan voldoen aan de eisen van het Bouw

besluit: 
o Voor het deelgebied energie wordt in de 

toekomst de EPC hoogstwaarschijnlijk 
aangescherpt. Het instrument kan nog 
steeds worden gebruikt indien deze wij
zigingen worden doorgevoerd. Dit blijkt 
ook uit de workshop, omdat hierin zeer 
lage EPC's zijn behaald die ruim onder 
de eis liggen die momenteel gesteld 
wordt in het Bouwbesluit; 

o Voor het deelgebied materiaal worden 
in de toekomst hoogstwaarschijnlijk ook 
eisen opgenomen in het Bouwbesluit. 
Door het vervallen van het invoeren 
van de MMG in het Bouwbesluit is de 
vorm, die deze eisen zullen aannemen, 
nog onbekend. Om deze reden moet 
waarschijnlijk de materiaalcoefficient 
in de toekomst aangepast worden aan 
de eisen zoals deze in het Bouwbesluit 
worden opgesteld met betrekking tot 
materiaal. 

staan wanneer de bouwgerelateerde wetgeving in De fase 
de toekomst wordt aangepast met betrekking tot Het instrument GROEN is bedoeld voor de initiatief-
duurzaam bouwen. De volgende conclusies kun
nen hieruit getrokken worden: 
•!• Nu, op dit moment, voldoet het instrument 

GROEN aan de eisen, zoals die gesteld war
den in het Bouwbesluit: 
o Met het instrument kan voldaan worden 

en ontwerpfase. Gedurende het onderzoek zijn de 
volgende conclusies naar voren gekomen: 
•!• Het instrument is niet ontwikkeld voor de 

initiatieffase. De reden hiervan is dat uit 
onderzoek is gebleken dat in de initiatieffase 
nauwelijks beslissingen worden genomen die 

aan de eis die gesteld wordt voor het invloed hebben op duurzaam bouwen; 
deelgebied energie (EPC). Dit is at te •!• Uit de toetsing van het instrument is naar 
leiden uit de workshop, waarin de ont
werpen hebben voldaan aan de gestelde 
eisen; 

o Ondanks dat voor het deelgebied mate
riaal momenteel nog geen eisen zijn bin
nen het Bouwbesluit, houdt het instru
ment wel rekening met dit deelgebied 
met betrekking tot duurzaam bouwen. 

voren gekomen dat het maken van het 
schetsontwerp met behulp van stap 1 de 
belangrijkste fase is. In deze fase legt de 
architect het fundament voor het ontwikkelen 
van een duurzaam ontwerp. De stappen die 
hierop volgen zorgen ervoor dat het ontwerp 
dieper wordt uitgewerkt; 



·:· Ook voor de opdrachtgever is stap 1 de be- dit niet is gedaan hebben mogelijk conflicten 

langrijkste. Met behulp van deze stap kan zijn tussen verschillende deelgebieden nog niet 

programma van eisen uitgebreid worden met de revue gepasseerd. Dit kan tot gevolg heb-

een dubo-gedeelte en krijgt hij inzicht hoe tot ben dat de opzet zoals deze nu ontwikkeld is 
een duurzaam ontwerp gekomen kan worden. voor het instrument niet voldoet om uitgewerkt 
Een citaat van een van de deelnemers uit te kunnen worden tot een instrument voor alle 
de workshop bij het gebruiken van stap 1 is: deelgebieden. 
"Hiermee krijgt de EPN een gezicht"; 

·:· De meerwaarde van het instrument GROEN 6.2.2 Conclusies met betrekking tot duurzaam 

ten opzichte van bestaande instrumenten is bouwen en het instrument 

dat het instrument tijdens de gehele ontwerp- De conclusie van deze paragraaf luidt: 
fase gebruikt kan worden. Hierbij geeft het 
informatie van grof naar fijn. Tevens gaat het 
instrument naast duurzaam bouwen ook in op 
andere eigenschappen. 

Het doel van het instrument 
Het doel van het instrument GROEN is om de mi-
lieubelasting van een gebouw tijdens de gehele le-
vensduur te minimaliseren. De volgende conclusies De Nederlandse overheid is de afgelopen jaren druk 
kunnen hieromtrent getrokken worden: bezig geweest om duurzaam bouwen steeds meer 

·:· Omdat voor de architect het aspect duurzaam in de bouwsector door te voeren. Op het moment 
bouwen niet het enige aspect is dat telt, zijn is dit op een lager pitje geraakt. Zo is bijvoorbeeld 
in het instrument ook de overige aspecten de invoering van de MMG in het Bouwbesluit van 
opgenomen. Hierdoor is het doel van het de baan en steeds meer subsidies op duurzame 
instrument niet het minimaliseren van de oplossingen verdwijnen. De overheid is er tot op de a; 
milieubelasting, maar om tot een goed over- dag van vandaag er niet in geslaagd om duurzaam 1 
wogen duurzame woning te komen waarin bouwen tot een goed geaccepteerd begrip binnen c • alle aspecten zijn meegenomen; de bouw te maken. De consument heeft weinig "' c 

·:· Door het instrument worden architect en beset van het begrip duurzaam bouwen en heeft Cl> 

"' opdrachtgever geconfronteerd met de oplos- het idee dat duurzaam bouwen veel extra kosten .s. 
"' singen binnen duurzaam bouwen. Op deze met zich meebrengt. Daarnaast voegen de nieuwe ::s u 

manier kunnen zij zien dat met relatief een- dubo-maatregelen nog maar weinig toe aan ener- c 
0 

voudige wijzigingen de milieubelasting van giebesparing. Dit is de reden dat de consument (.) 

het gebouw verminderd kan worden. Dit houdt weinig geld voor het milieu over heeft. Daarom 
co 
~ 

niet in dat het ontwerp direct een minimale dient een andere aanpak toegepast te worden, 
::s 
i , 

milieubelasting heeft; door duurzaam bouwen juist te verkopen als een .... 
!B ·:· Zoals in hoofdstuk 2 beschreven is een goed product waar vooral ingegaan wordt op de ::c 

integrale aanpak van de deelgebieden van goede eigenschappen van duurzaam bouwen en 
wezenlijk belang om tot een goed duurzaam waarbij een goede marketing wordt toegepast. De 
ontwerp te komen. Voor deze integrale aan- consumenten moeten op deze manier enthousiast 
pak dienen alle deelgebieden uitgewerkt te worden om in duurzame gebouwen te gaan wonen 
warden in het instrument GROEN. Doordat en werken, zoals omschreven word! in het boek 



Amerikaanse toestanden [Hal , 2002, p. 57-63]. 

Daarnaast moet de overheid duurzaam bouwen 
blijven stimuleren. Door deze combinatie gaat de 
consument en het bedrijfsleven het begrip duur
zaam bouwen beschouwen als een extra kwaliteit 
van een woning, die iedereen in zijn woning wil 
terug zien . 
Het instrument GROEN springt hierop in doordat 
het instrument niet alleen ingaat op de duurzaam
heid van de woning maar ook op andere eigen
schappen zoals de kwaliteiten die bepaalde keuzes 
met zich meebrengen. De woonkwaliteit wordt 
hierdoor verbeterd, waardoor duurzaam bouwen 
populairder wordt. 

Door de eenvoudige werking van het instrument 
moet de architect gestimuleerd worden om met 
het instrument te blijven werken. Hierdoor kan de 
architect ervaren dat met kleine aanpassingen 
aan de huidige manier van werken toch duurzaam 
gebouwd kan worden. Hierdoor kan de architect de 
opdrachtgever stimuleren om duurzame oplossin
gen in zijn ontwerp toe te laten en word! er in veel 
gevallen duurzamer gebouwd. 

6.2.3 Conclusies met betrekking tot het afstu· 
deerproces 

De conclusie van deze paragraaf luidt: 

Met betrekking tot het proces van het ontwikkelen 
van het instrument GROEN zijn de volgende con-
clusies te trekken: 

·:· In het begin van het onderzoek is te veel aan-
dacht besteed aan onderdelen zoals bijvoor-
beeld de opbouw van de wet die uiteindelijk 
geen enkele bijdrage hebben geleverd aan 
het definitieve verslag en instrument. Hierdoor 
heeft de fase waarin de literatuurstudie heeft 

plaatsgevonden te lang geduurd. 
Door het ontbreken van ervaring in het ver
richten van een onderzoek heeft het opstellen 
van het onderzoek veel tijd gekost. Uiteinde
lijke oplossingen werden vaak via omwegen 
bereikt. Hierdoor heeft het opstellen van 
onder andere het plan van aanpak meer tijd 
gekost dan verwacht. 

•:• In het onderzoek zijn zeer lange tijd weinig 
afbakeningen gemaakt. Een nadeel hiervan is 
dat niet echt diep op een bepaald onderdeel 
is ingegaan. Alie onderdelen zijn op een meer 
"oppervlakkige" manier uitgewerkt, terwijl 
sommige van deze onderdelen meer onder
zoek vereisen, bijvoorbeeld het opstellen van 
de weegfactoren. Een voordeel van deze ma
nier van werken is geweest dat hierdoor een 
instrument is ontstaan waarmee de architect 
en opdrachtgever kunnen werken, omdat zij 
niet ge"interesseerd zijn in hele gedetailleerde 
informatie, zoals wel gewenst is door bijvoor
beeld een bouwtysicus. Daarnaast sluit deze 
manier van werken aan bij de studierichting 
Bouwtechnisch Ontwerpen, omdat in deze 
studierichting ook alle facetten van het bouw-
proces aan bod komen. 

6.3 Aanbevelingen 
Als laatste paragraaf van dit hoofdstuk en !evens 
van dit onderzoek worden aanbevelingen gedaan 
met betrekking tot het optimaliseren van het instru
ment GROEN. 

·:· Om een goed bruikbaar instrument in handen 
te hebben voor het realiseren van duurzame 
eegezinswoningen, dient het instrument in 
zijn geheel te worden uitgewerkt. Hierin die-
nen alle deelgebieden in zijn geheel (inclusief 
stap 4) te zijn opgenomen om zo een integrale 
aanpak tussen de deelgebieden te waarbor-
gen; 

•!• De gebruiksvriendelijkheid van het instrument 
kan verbeterd worden door het instrument te 



digitaliseren. Op deze manier kan de gebrui-
ker makkelijk keuzes maken op grand van cri-
teria die hij belangrijk vindt. De overige criteria 
krijgt hij dan niet in beeld en op deze manier 
kan hij veel overzichtelijker te werk gaan; 

·:· Een aanbeveling is om te onderzoeken of 
het meenemen van het aspect kosten in het 
instrument van wezenlijk belang is; 

•!• De workshop die is gehouden om het instru-
ment te toetsen, heeft plaatsgevonden met 
studenten. Doordat deze workshop is gehou-
den met studenten is de praktijksituatie niet 
in voldoende mate geevenaard. Aanbevolen 
wordt om nogmaals een workshop met archi-
tecten en opdrachtgevers te houden, om op 
deze manier een meer realistische situatie te 
simuleren; 

•!• Het instrument GROEN is gebaseerd op het 
bouwproces van Hurks Bouw & Vastgoed B.V. 
Tijdens het onderzoek is globaal bestudeerd 
waaruit dit proces bestaat. Het is van belang 
dat het instrument op een goede manier ge-
implementeerd wordt in dit proces. Hiervoor 
zal een proefperiode gedraaid moeten warden 
wat eventueel gevolgen voor het instrument 
met zich mee kan brengen; 

•!• In het instrument zijn alleen de mogelijkheden 
ondergebracht die op het moment aanwezig 
zijn om duurzaam te bouwen. De tijd staat 
niet stil en in de toekomst warden techno-
logieen ontwikkeld die verder gaan dan de 
huidige mogelijkheden. Die technologieen 
zijn (natuurlijk) niet verwerkt in het instrument, 
waardoor het instrument in de toekomst on-
bruikbaar wordt. Het instrument dient daarom 

co 
~ 

voortdurend met de nieuwste technologieen 
:::I ... 

te warden aangevuld; J:? 
0 

•!• Het instrument GROEN is gericht op eenge- 0 :c 
zinswoningen. Er kan een vervolg aan dit in-
strument warden gegeven door instrumenten 
te ontwikkelen voor woongebouwen en voor 
utiliteitsbouw. 
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BEGRIPPENLIJST 

Bouwgerelateerde wetgeving 
De bestaande door het gezag gehandhaafde 
regels in een land die betrekking hebben op 
de bouw; 
Bouwproces 
Verloop, ontwikkelingsgang van het maken 
van gebouwen; 
Ontwepproces 
Het ontwerpproces is een onderdeel van het 
totale bouwproces en bevat de definitiefase 
tot en met de besteksfase. Het resultaat van 
dit proces is dan ook de productinformatie 
voor een te bouwen gebouw. 
Deelgebied 
Zelfstandige afdeling binnen een groter ge-
heel; 
Duurzaam bouwen 
Zodanig bouwen dat het milieu gedurende alle 
fasen (van winning tot sloop) zo min mogelijk 
wordt aangetast. Hierbij dienen de bestaande 
mogelijkheden en leefcondities voor de hui-
dige en toekomstige bevolking van de aarde 
(mens, plant en dier) te worden behouden; 
Levensduur 
De periode die verstrijkt tussen het moment 
van oplevering van een bouwproduct en het 
moment waarop dit niet meer voldoet aan de 
eisen van de gebruiker. Het gaat hier om een 
gemiddelde levensduur, waarbij de werkelijke 
waarden een spreiding rond dit gemiddelde 
zullen vertonen; 
Utiliteitsbouw 
Het bouwen van gebouwen die beoogd zijn op 
het nut ervan, dus het bouwen van fabrieken, 
kantoren, magazijnen, kazernes e.d; 
Woningbouw 
Het bouwen van woningen, zowel huizen als 
woongebouwen; 
Eengezinswoning 
Woningen kunnen onderverdeeld worden in 
eengezinswoningen en meergezinswoningen. 

·:· 

·:· 

·:· 

Onder de eengezinswoningen vallen alle 
woningen die gericht zijn op een huishouden, 
zoals de rijtjeswoningen, maar ook bungalows 
en dergelijke vallen hieronder; 
Hergebruik 
Met hergebruik wordt bedoeld het opnieuw 
gebruiken van volledige delen van een ge
bouw, bijvoorbeeld een betonelement. Het 
gaat hier dus om zogenaamd primair her
gebruik of producthergebruik. Er zijn echter 
situaties waar het woord hergebruik anders 
wordt toegepast, dit is dan in het betreffende 
gedeelte vermeld. 
Flexibiliteit 
Met flexibiliteit wordt bedoeld de mate waarin 
de schil, constructie en inbouw van een ge
bouw kan worden veranderd met betrekking 
tot de inrichting van het gebouw, de uitbreid
baarheid I inkrimping van een gebouw en of 
de ruimtes geschikt zijn voor meerdere func
ties. Dit laatste punt wordt niet meegenomen 
in de beoordeling van het instrument. Bij de 
beoordeling binnen het instrument is gekeken 
in welke mate een bouwonderdeel flexibel is. 
GROEN 
Gefaseerde Richtinggevende Ontwerpadvie
zen voor Eengezinswoningen bij Nieuwbouw 









BIJLAGE I 
DEELGEBIEDEN 

DUURZAAM 
BOUWEN 

In deze bijlage worden de 9 deelgebieden uitge
breid omschreven. 

1 Materialen 
Aangezien dit deelgebied wordt toegepast in het te 
ontwikkelen instrument, is de uitgebreide omschrij
ving te vinden in paragraaf 2.3.4.1. 

2 Energie 
Aangezien dit deelgebied wordt toegepast in het te 
ontwikkelen instrument, is de uitgebreide omschrij
ving te vinden in paragraaf 2.3.4.2. 

3 Water 
Water is een algemeen begrip binnen duurzaam 
bouwen. Als er over water wordt gesproken heeft 
men het over: 
•:• Drinkwater; 

·:· Grondwater; 

·:· Oppervlaktewater; 

·:· Hemelwater; 
•!• "Vuil" water 
Het besparen van drinkwater is een van de onder
delen van duurzaam bouwen. Dit is niet voor niets 
want het tekort aan drinkwater wordt steeds groter. 
Er wordt al gesuggereerd dater in 2025 voor 2/ van 3 

de wereldbevolking een tekort aan veilig drinkwater 
zal zijn. Dit komt omdat er een tekort is aan schoon 
water ontstaat waarvan drinkwater gemaakt kan 
worden. Een gevolg hiervan is dat de grondwater
stand daalt, waardoor de verdroging van natuur en 
landschap wordt verhoogd. 

Het is eigenlijk vreemd dat ondanks er een tekort 
aan drinkwater dreigt, de gemiddelde Nederlander 
toch ongeveer 36 liter drinkwater per dag door de 
wc spoelt. Om zulke verspillingen te voorkomen 
heeft men enkele waterbesparende maatregelen 

ontwikkeld: 
•:• De hoeveelheid te gebruiken water beperken. 

Hierbij valt te denken aan waterbesparende 
kraan, waterbesparende wc, maar ook aan 
een waterbesparend bad {door zijn vorm hoeft 
er minder water in) e.d. Hierdoor wordt minder 
water gebruikt bij dezelfde handeling; 

•:• De reductie van de waterdruk naar 2 a 3 bar, 
hierdoor komt er niet zoveel water uit de kra
nen. [Water, 15-05-2002, p.1-4] 

Naast de watersparende maatregelen, zijn er ook 
systemen ontwikkeld die moeten voorkomen dat 
drinkwater gebruikt wordt waar ook water gebruikt 
kan worden dat minder gezuiverd is. De volgende 
systemen bestaan er: 
•:• Huishoudwaternet 

Sommige leidingwaterbedrijven leveren zoge
heten 8-water. Dit is water dat minder kwaliteit 
heeft dan drinkwater en dat gebruikt kan wor
den voor het huishouden, zoals bijvoorbeeld 
in de wasmachine, wc doorspoelen e.d.; 

•:• Grijswatersysteem 
Dit water is afkomstig van wastafels, douche, 
bad en wasmachine. Het wordt opgevangen 
en gereinigd door een decentrale afvalzuive
ring. Dit is geen centrale afvalzuivering, maar 
een individueel systeem; 

•:• Hemelwatersysteem 
Het hemelwater wordt via het dak opge
vangen. Daarna gaat het water door een 
grofvuilfilter, waarna het wordt opgevangen 
in een reservoir. Vanaf het reservoir wordt 
het water naar de wc gepompt en gebruikt om 
de wc mee door te spoelen. Het hemelwater 
wordt ook wel gebruikt om te infiltreren in de 
bodem. Dit voorkomt verdroging en zorgt dat 
de riolering minder water hoeft te verwerken. 
[Water, 15-05-2002, p.4-6] 

Niet alleen het watergebruik is gestegen, er wordt 
ook meer warm water gebruikt en dat kost veel 
energie. Daarom zijn er systemen ontwikkeld om 
toch warm water te krijgen, alleen dan met duur
zame bronnen, zoals zonneboilers of lokaal aanwe-

j 
........ 
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zige restenergie van industrieen. De zonneboiler is woningen, vanuit naastgelegen woningen of vanuit 
een installatie die koud water verwarmt, net als een de omgeving, wordt door de consumenten als een 
geiser en een boiler. Het verschil is dat een zon- van de grootste bronnen van hinder ervaren. Per 
neboiler een voorverwarmer is. dag wordt binnenshuis tien tot vijftien liter vocht ge-

produceerd door activiteiten als koken, douchen en 
Het nadeel van waterbesparende systemen is dat je wassen, door huisdieren en planten. Een overmaat 
extra materialen nodig hebt, dit is ook weer slecht aan vochtige lucht bevordert de aanwezigheid van 
voor het milieu. Daarnaast hebben de meeste wa- schimmels, bacterien en ander ongedierte. Te dro
terbesparende systemen een pomp nodig om het ge lucht is echter ook niet gezond. Vooral 's winters 
water op de juiste plaats in het gebouw te brengen. kan de lucht binnenshuis snel te droog worden. 
Deze pompen verbruiken erg veel energie en ook Voor het wel bevinden van mensen binnen een 
daarom worden de waterbesparende systemen gebouw zijn verder van belang: thermisch comfort 
steeds minder toegepast. Het nadeel van een zon- (warmte en koude); luchtkwaliteit (voldoende venti
neboiler is dat de aanschafkosten erg hoog zijn. latie en beperking van emissies uit bouwmaterialen 
Hiervoor werden vroeger subsidies gegeven, maar en apparatuur), daglicht en uitzicht, ruimtelijkheid 
dat wordt steeds minder. en inrichting, gezonde materialen en voorkomen 

van straling. [Stofberg, 1999, p. 56-58] 
4 Binnenmilieu en gezondheid 
Ruim een derde van de Nederlandse werkende be- De bouw heeft op verschillende momenten in de tijd 
roepsbevolking is gehuisvest in kantoren; een grote invloed op de menselijke gezondheid. In alle fases 
meerderheid van deze mensen werkt, gedurende van het bouwproces kan aandacht worden gegeven 
het grootste gedeelte van de week, hele dagen aan het thema gezondheid. In directe zin bijvoor
op kantoor. Komen zij thuis, dan verblijven zij een beeld tijdens de uitvoering. Denk aan schadelijke 
groot deel van het etmaal binnenshuis. Gemiddeld emissies uit verf, lijm of asfalt en veiligheid van het 
85% van de dag wordt in gebouwen doorgebracht, bouwpersoneel. In minder directe zin spelen de 
waarvan ongeveer 70% in woningen. In Nederland negatieve effecten op de gezondheid bijvoorbeeld 
ondervindt de helft van de mensen hinder van het door een permanent ongezond binnenklimaat of 
binnenmilieu in gebouwen. Bij maar liefst 20% leidt slechte luchtkwaliteit in stedelijke gebieden. En op 
dit tot gezondheidsklachten, ziekteverzuim en een langere termijn heeft niet-duurzaam bouwen gevol
aanzienlijke verlaging van de bedrijfsproductiviteit. gen voor de gezondheid van komende generaties. 
Alie reden voor bewoners en bedrijfsmanagers om Bij het ontwerpen van woningen en gebouwen kan 
aandacht te besteden aan gezond wonen en wer- veel winst worden gehaald op het gebied van ge
ken. Zowel de kwaliteit van de werkomgeving als zondheid. Wat betreft gebouwontwerpen gaat het 
die in huis vormen een belangrijke randvoorwaarde vooral om materiaaltoepassingen, daglicht, uitzicht, 
met betrekking tot gezondheid, comfort en welzijn. ruimte, ventilatie, warmwatervoorziening, inrichting, 
Uit onderzoek is gebleken dat door verminderde geluidswering en handmatige klimaatbeheersing. 
kwaliteit van de fysieke omgeving een productivi- Het Bouwbesluit regelt al een aantal zaken met be
teitsverlies kan optreden van 5 tot 10%. Er bestaat trekking tot (onder andere) geluidswering, drinkwa-
dus een nauw verband tussen binnenmilieu en 
gezondheid. [Binnenmilieu, 15-01-2003] 
De belangrijkste gezondheidsbedreigende pro
blemen in woningen zijn geluidshinder, vocht, ta
baksrook, stikstofoxiden en radon. Geluidshinder in 

ter, riolering en luchtverversing. Maar in de praktijk 
blijkt dat er meer mogelijk is dan het Bouwbesluit 
regelt. Ook in het Nationaal Pakket Duurzaam 
Bouwen voor woningbouw en utiliteitsbouw staan 
maatregelen op het gebied van geluidshinder. Voor 
de radonproblematiek wordt landelijk een stralings-



prestatienorm ontwikkeld, die hoogstwaarschijnlijk 

wordt opgenomen in het Bouwbesluit. [Stofberg, 
1999, p. 58] 

5 Flexibiliteit 
Met flexibiliteit wordt bedoeld de mate waarin de 
schil, constructie en inbouw van een gebouw kan 
warden veranderd met betrekking tot de inrichting 
van het gebouw, de uitbreidbaarheid I inkrimping 
van een gebouw en of de ruimtes geschikt zijn voor 

•!• Aanbouwflexibiliteit 
De mogelijkheid om een ruimte aan te bou
wen of te verwijderen; 

•!• lndelingsflexibiliteit 
De mogelijkheid om de ruimtelijke indeling in 
een gebouw te wijzigen; 

•!• Gebruiksflexibiliteit 
De mogelijkheid om ruimten voor een andere 
functie te bestemmen. Wordt ook wel functio
nele flexibiliteit genoemd; 

meerdere functies. Dit laatste punt wordt niet mee- •!• Karakter flexibiliteit 
genomen in de beoordeling van het instrument. Bij 
de beoordeling binnen het instrument is gekeken in 
welke mate een bouwonderdeel flexibel is. 

ledereen denkt dat flexibiliteit een term van deze 
tijd is, maar in de jaren '20 waren er al architecten 
mee bezig. Zij noemden dit het "Nieuwe Bouwen". 
Hierbij werd flexibiliteit beperkt tot het anders kun
nen indelen van de verblijfsruimten, de plaats voor 
sanitaire voorzieningen lag immers vast. Rand 
1960 werd het begrip flexibiliteit uitgebreid. Er werd 
onderscheid gemaakt tussen drager, het vaste deel, 
en de inbouw, het variabele deel. Op basis van dit 
principe zijn er verschillende systemen ontwikkeld. 
Het grate struikelblok bleef en blijft nag steeds het 
leidingpakket. Dit pakket zorgt ervoor dat de drager 
en de inbouw zo met elkaar verknoopt zijn, dat 
de flexibiliteit van het gebouw nag niet bereikt is. 
Tegenwoordig wordt er bij flexibiliteit oak veel geke
ken hoe men het gebouw kan hergebruiken, zowel 
de materialen als het gebouw. Dit is een vorm van 
lndustrieel, Flexibel en Demontabel bouwen (IFD). 
[Timmermans, V. 2002, p. 5] 

Flexibiliteit wordt in zeer uiteenlopende vormen 
gebruikt in de bouw. Daarom is flexibiliteit onder te 
verdelen in verschillende soorten: 
•!• Ruimtelijke flexibiliteit 

Hierbij wordt de bestaande huisvesting ver
anderd wanneer de functie van het gebouw 
verandert; 

Hierbij wordt het karakter van het gebouw 
veranderd (de afwerking, de stijl of de gevel); 

•!• Technische flexibiliteit 
De mogelijkheid om de installaties en bouw
kundige aanpassingen in technisch opzicht 
eenvoudig te wijzigen. [Plas, D. van der. 1998, 
p.10), [Verhees, S. 1999, p. 17) 

lets wat aanpasbaar en veranderbaar is, heeft meer 
toekomstwaarde dan starre oplossingen. Door een 
flexibel bouwsysteem aan te bieden kan een ver
lenging van de levensduur van gebouwen bereikt 
warden. Flexibiliteit kan warden onderverdeeld in 
flexibiliteit tijdens de bouwfase en flexibiliteit ge
durende de gebruiksperiode. In de bouwfase is het 
belangrijk dat tot het laatste moment gewacht kan 
warden met het bepalen van de definitieve indeling, 
terwijl men in de gebruiksfase de indeling van het 
gebouw op elk moment moet kunnen veranderen. 

De voordelen van flexibele bouwsystemen zijn: 
•!• Veranderbaarheid in het gebruik; 
•!• Grotere differentiatie in verschijningsvorm; 
•!• Onderhoud en beheer zijn beter mogelijk; 
•!• Een betere afstemming tussen materiaalge

bruik en levensduur; 
•!• Een grotere voorspelbaarheid van milieuef

fecten bij recycling en/of hergebruik van de 
bouwdelen/elementen; 
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•!• Men kan energie besparen door de flexibele 
manier van verbinden en men kan de ma
teriaalkeuze afstemmen op de levensduur. 
[Verhees, S. 1999, p.17) 

6 Mobiliteit 
Mobiliteit heeft veel samenhang met het deelgebied 
omgevingsmilieu. Toch is dit een apart deelgebied 
omdat mobiliteit betrekking heeft op het daadwer
kelijke verkeer en niet op de ingevulde ruimte. Oak 
gaat mobiliteit veel verder dan alleen de directe 
omgeving. 

•!• lnfrastructuur 
De manier waarop producten/personen 
vervoerd warden van A naar B. Hierbij kan 
gedacht warden aan vervoer per auto, spoor, 
water enz.; 

•!• Verkeer (openbare en eigen vervoersmid· 
delen) 
Dit is grootste milieuvervuiler van het hele 
rijtje. Minder verkeer betekent een afname 
van geluidsoverlast, uitstoot van schade
lijke gassen en energieverbruik. Maatregelen 
moeten er komen waardoor minder 'zinloos' 
autoverkeer en goederentransport zullen 
plaatsvinden, dus het beperken van verkeer. 
Tegenwoordig gebruikt het verkeer circa 
18% van het totale energieverbruik. Daarvan 
neemt het autoverkeer ruim 90% voor zijn 
rekening. Daarom moeten de alternatieven 
voor de auto verbeterd warden, er moet een 
optimaler gebruik komen van de auto; de fiets, 
carpoolen, het openbaar vervoer (OV). Daar
naast moet de infrastructuur voor het OV en 
het goederenvervoer per spoor en over water 
verbeterd warden; 

•!• Aard van werkzaamheden in het gebouw 
Hierdoor wordt bepaald of er veel transport 
verricht moet warden over de weg, het water 
of over het spoor. Voor een kantoorgebouw 
dienen personen vervoerd te warden van huis 
naar werk en weer terug. Terwijl bij een fabriek 

naast het vervoer van personen van huis naar 
werk oak de producten door het hele land 
getransporteerd moeten warden; 

•!• Locatiekeuze 
De locatiekeuze van een gebouw hangt 
samen met de aard van de werkzaamheden 
in een gebouw. Wanneer het kantoorgebouw 
alleen voor personeel goed te bereiken moet 
zijn, is een locatie vlak bij het station gunstig, 
omdat het openbaar vervoer minder milieu
belastend is. Terwijl voor een fabriek die zijn 
producten over het water transporteert het 
gunstiger is om vlak bij het kanaal gesitueerd 
te zijn. [Stofberg, 1999, p. 53-55) 

7 Landschap en bodem 
In het deelgebied landschap en bodem gaat het 
vooral om de aandacht voor de relatie met het 
omliggende en onderliggende landschap. Het 
deelgebied omgevingsmilieu heeft veel te maken 
met landschap en bodem. Het landschap kan ge
bruikt warden om een meerwaarde te geven aan de 
ruimtelijke kwaliteit. De inpassing van het steden
bouwkundig plan in de bestaande omgeving dient 
zorgvuldig te warden vormgegeven. Aanwezige 
landschappelijke kenmerken (zoals bijvoorbeeld 
groen en waterpartijen) warden zo dragers van 
het omgevingsmilieu. Met dit deelgebied word! dan 
oak bedoeld het geheel van landschap en bodem 
tot en met het bouwrijp maken van het gebied. De 
uiteindelijke invulling van het gebied valt onder om
gevingsmilieu. [Westenend, E. ten. 1998, p. 79) 

Bij het behoud van karakteristieken van het land
schap kunnen , naast dat een meerwaarde gegeven 
wordt aan de ruimtelijke kwaliteit, reeds aanwezige 
waardevolle elementen en landschapspatronen op
timaal benut warden en in het ontwerp kan rekening 
gehouden warden met de aanwezige 'natuurlijke' 
situatie {bodemopbouw, waterhuishouding). Oak 
kunnen de bestaande structuren bij het steden
bouwkundig ontwerp gunstige voorwaarden schep
pen voor een 'natuurlijker' inrichting. Bijvoorbeeld 



de versterking van ecologische verbindingszones 
en het gebruik van het aanwezige watersysteem. 
[Westenend, E. ten. 1998, p. 79] 

Beeld en structuur van karakteristieke landschap
pen moeten volgens het overheidsbeleid be
schermd worden. Het is de taak van provincies en 
gemeenten om de belangrijke elementen in ecolo
gisch en landschappelijk opzicht in stand te houden. 
Het beleid is enerzijds gericht op het versterken 

Aandachtpunten: 
•:• lnzicht verschaffen in het aanwezige land

schap; 
•:• De aanwezigheid van archeologische en 

cultuurhistorische objecten en vindplaatsen 
inventariseren; 

•:• Het behouden van structuren, patronen en 
elementen in het landschap; 

•:• Het grondwater zoveel mogelijk handhaven; 
van de diversiteit van de natuur, anderzijds op het •:• Het rekening houden met de grondwaterstand 
verhogen van de kwaliteit van de woonomgeving. bij het bestemmen van de grond; 
Duurzame stedenbouw is echter meer: het gaat er •:• Het benutten van de bodempotenties; 
daarbij ook om de ecologische kwaliteiten van het •:• Het zo min mogelijk ophogen; 
landschap zo goed mogelijk te benutten in samen- •:• Het zorgen voor een gesloten grondbalans. 
werking met bodemopbouw en waterhuishouding. [Stofberg, 1999, p. 45-47] 
Doel is het milieu in zijn totaliteit zo min mogelijk 
te belasten. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat 8 Omgevingsmilieu 
in het stedenbouwkundig ontwerp groenzones ge- Het omgevingsmilieu bepaalt in grote mate de 
situeerd worden daar waar interessante gradienten mogelijkheden voor duurzame bouwwerken, al is 
aanwezig zijn. Bebouwing en wegen komen daar het maar omdat het bestemmingsplan van een 
waar de bodem de meeste draagkracht heeft. En de bepaalde omgeving vergaande eisen kan bevatten 
keuze van het afwateringssysteem sluit aan op de zoals bijvoorbeeld over de maximale hoogte en 
boven- en ondergrondse waterhuishouding. breedte van bouwwerken. 
Bij een duurzame inrichting van de woonomgeving In een dichtbebouwd land als Nederland spelen bij 
hoort dus een optimaal gebruik van de aanwezige het deelgebied omgevingsmilieu alle andere deel
bodem: enerzijds om de ecologische kwaliteiten gebieden een belangrijke rol. Binnen dit deelgebied 
te gebruiken, anderzijds om grondstoffen zoals wordt veel be'invloed door stedenbouwkundige keu
ophoogzand, uit te sparen. Ophogen moet men zen. Een voorbeeld met betrekking tot energie is: 
zoveel mogelijk zien te vermijden. Verder moet de locatiekeuze, het aantal woningen per hectare 
het grondwaterpeil bij het bouwrijp maken zo min (compact bouwen) e.d .. Een stedenbouwkundig 
mogelijk veranderd worden om onder andere aspect van duurzaam en energiebewust ontwer
schade aan te handhaven vegetatie en bebouwing pen is zongericht verkavelen, wat inhoudt dat in 
te voorkomen. de orientatie van gebouwen een optimale benut-

ting van passief zonlicht wordt nagestreefd. Ook 
Zoals hiervoor omschreven is de problematiek energievoorzieningen op een hoger niveau zoals 
rond landschap en bodem zeer divers. Met name bijvoorbeeld stadsverwarming heeft zowel met het 
de samenhang tussen de verschillende thema's omgevingsmilieu als energie te maken. Een ander 
(in relatie tot bodem en landschap) is van groot voorbeeld met betrekking tot het binnenmilieu is: 
belang. Bij een stedenbouwkundig ontwerp moet de orientatie van een wijk kan kansen bieden voor 
men daarom in een zeer vroeg stadium een duide- betere lichtinval en gebruik van passieve zonne
lijk omschreven programma van eisen maken. Ook energie, maar een verkeerde locatiekeuze kan ook 
consequenties naar andere schaalniveaus moeten leiden tot wateroverlast en optrekkend vocht. Het 
alle aandacht krijgen. 



deelgebied landschap en bodem heeft onder an- vroege stadium van beleidsvoorbereiding bij de 
dere daarom weer invloed op het omgevingsmilieu. planontwikkeling betrekken. Met name in bestaand 
Het creeren van een goed omgevingsmilieu vraagt stedelijk gebied is dit zelfs een voorwaarde voor 
daarom per definitie om integraal beleid van alle duurzame herstructurering. [Stedenbouw, 27-11-
deelgebieden. 2002] 
Het creeren van ruimtelijke kwaliteit staat voor ogen 
bij het deelgebied omgevingsmilieu. Ruimtelijke 9Afval 
kwaliteit gaat over de specifieke kwaliteiten van de In Nederland wordt jaarlijks ruim 52 miljoen ton 
gebouwde en de geplande omgeving en is nauw afval geproduceerd. Dit vormt een dermate pro
verbonden met: bleem dat Nederland het afval niet meer kwijt kan 
•:• Ruimtelijke differentiatie: in verband met ge- en dat het milieu vervuild wordt. De vervuiling van 

bruiks- en belevingswaarde; het milieu treedt met name op door de verbranding 
•:• Flexibiliteit: in verband met toekomstwaarde; van afval. Hierdoor komen er chemische brandstof-
•:• De opgave en het concreet te realiseren pro- fen in de atmosfeer die schadelijk zijn voor mens, 

gramma; dier en plant. Ook ontstaan er aantastingen aan 
•:• De landschappelijke (groen, water enz.) en het landschap, want voor het storten van afval zijn 

cultuurhistorische onderlegger en de steden- stortplaatsen nodig die gezamenlijk een groot op-
bouwkundige uitgangssituatie; pervlakte bestrijken. Deze ruimte is dan niet meer 

•:• De ruimtelijke invulling en de ruimtelijke struc- bruikbaar voor andere functies, buiten de stank en 
tuur. het uitzicht dat een stortplaats met zich meebrengt. 

Om te voorkomen dat Nederland dichtgroeit met 
Nieuwe woonwijken of infrastructurele voorzie- afval is er de drie-stappen-strategie ontwikkeld, die 
ningen worden ontworpen met het oog op de voor afval de volgende onderdelen kent: 
toekomst. Goede toekomstwaarde betekent dat •:• Voorkom afval (preventieD; 
het stedenbouwkundig (structuur)plan en de ar
chitectonische aspecten op wijk- en gebouwniveau 
voldoende kwaliteit in zich hebben om de tand des 
tijds te kunnen doorstaan. In dit verband is de Am-

•:• Hergebruik afval; 
•:• Verwerk ( overig) afval verstandig. [Afval, 23-12-

2002], 

sterdamse grachtengordel een positief duurzaam Het afvalprobleem is te scheiden in twee soorten 
voorbeeld. De stedenbouwkundige structuur staat afval: 
nog steeds overeind ondanks toename van verkeer, 1. Bouw- en sloopafval; 
trams en bussen. Ten dele is dit wellicht ook te dan- 2. Huishoudelijk afval. 
ken aan het feit dat de panden langs de grachten 
geschikt bleken voor aanpassing aan nieuwe func
ties: duurzaam ontwerpen op stedenbouwkundig 
niveau wordt versterkt door duurzaam ontwerpen 
op gebouwniveau. 
Gemeenten hebben een belangrijke regisserende 
rol in duurzame stedelijke ontwikkeling en stede
lijke vernieuwing. lntegraal beleid betekent meer 
dan dat men vanuit de verschillende sectoren oog 
heeft voor mogelijke beleidseffecten op aanpalende 
beleidssectoren. De beste resultaten worden be
reikt door gemeenten die belanghebbenden in het 

Bouw- en sloopafval 
De bouwsector produceert volgens het Afval Over
leg Orgaan jaarlijks tussen de 20 en 25 miljoen ton 
Bouw- en sloopafval, dit is ongeveer een kwart 
van de totale afvalberg. Het bouw- en sloopafval 
bestaat uit: 

·:· Beton 40,2%; 

·:· Metselwerk 24,9%; 

·:· Asfalt 26,2%; 

·:· Divers puin 2,4%; 



•!• Grond 1,9%; 
•!• Hout 1,4%; 
•!• Metaal 1,2%; 
•!• Teerhoudend materiaal 0, 1 %; 
•!• Kunststoffen 0,3%; 
•!• Verpakkingsafval 1,0%; 
•!• Rest 0,4%. 
Afvalpreventie en hergebruik zullen verder gestimu
leerd moeten worden om de problemen rond deze 
grote hoeveelheden afval te beperken. Nu wordt 
al wel 60% hergebruikt maar het streven is 90%. 
Ook wordt er naar gestreefd om de producten te 
scheiden. Hierdoor wordt er minder afval verbrand 
of gestort. [Stofberg, 1999, p. 31-32) 

Huishoudelijk afval 
Per inwoner wordt jaarlijks gemiddeld circa 4 75 kilo
gram huishoudelijk afval ingezameld. Voor de totale 
bevolking komt dat loch snel op miljoenen tonnen 
afval. Het grote nadeel van huishoudelijk afval is 
dat alles naar de stort wordt gebracht. Daarom heb
ben de gemeenten, vanaf 1 januari 1994, besloten 
om gescheiden afval op te halen. Het huishoudelijk 
afval wordt als volgt gescheiden: 
•!• Papier en karton; 
•!• GFT afval; 
•!• Glas; 
•!• Klein chemisch afval; 
•!• Restafval. 
Het voordeel van gescheiden afval ophalen is dat 
producten als glas en papier gerecycled kunnen 
worden. Dit voorkomt dat alles op de stortplaats 
komt. [Stofberg, 1999, p. 35-36) 





BIJLAGE II 
HET PROGRAMMA 

VAN EISEN VAN 
EVA LANXMEER 

Materiaal: 
Binnen dit project wordt ernaar gestreefd de 
bouwstofkringlopen zoveel mogelijk te sluiten en 
bovendien materialen toe te passen die zo ge
zond mogelijk zijn (bio-ecologisch bouwen). De 
basis voor de eisen van duurzame materialen is 
het Nationaal Pakket Woningbouw van de Stichting 
Bouwresearch. Aangezien dit pakket met name 
gebaseerd is op ecologische uitgangspunten, is 
een aantal van deze maatregelen aangescherpt 
en/of vervallen; deze voldoen niet, of niet zonder 
meer voor het EVA Lanxmeer project. De hieronder 
gegeven opsomming vermeldt de aangescherpte 
en vervallen maatregelen. Het totaal behelst dan 55 
+ 6 (aangescherpt) + 2(EVA) = 63 vaste maatrege
len en 110 + 4 (EVA)= 114 variabele maatregelen. 
Goedkeuring voor EVA Lanxmeer wordt verkregen 
indien aan alle 63 vaste maatregelen wordt voldaan 
en minimaal aan 80 van de 114 variabele maatrege
len, zie figuur 1 t/m 3. 

Materiaaleisen voor een "Groene hypotheek" 
Behalve de opmerkingen gemaakt in bovenstaande 
lijst, zijn de hieronder vermelde maatregelen uit de 
"Maatlat Duurzame Woningbouw" van de groene 
hypotheken voorzien van een opmerking ten be
hoeve van het EVA-project, zie figuur 4. 

Gebruikersinformatie 
Om de bewoners I gebruikers te ondersteunen in 
het duurzaam gebruik van hun gebouw overhandigt 
de aannemer een boekwerkje waarin gegevens 
over het betreffende bouwwerk staan vermeld. 
Deze gegevens bestaan uit: 
•!• Gebruikte materialen en afwerkingen met 

merknamen en type-aanduidingen; 
•!• Onderhoudsvoorschriften van de toegepaste 

materialen; 
•!• Gebruikt verfmerk en soort, met een onder

houdsschema voor de eerste 10 jaar; 
•!• Gebruiksaanwijzing en onderhoudsvoorschrif

ten van de verschillende installaties en daarbij 
behorende systemen, met name waar deze 
afwijken van de gangbare gebouwinstallaties. 

Energie: 
De energie-prestatiecoefficient bleek voor bet EVA 
project geen passend gereedschap. Enkele voorge
stelde energietechnieken worden in de EP-bereke
ning niet gehonoreerd (bijvoorbeeld de toepassing 
van een biogasinstallatie). Als altematief wordt voor 
de woningen het verbruik van gas en elektriciteit, 
gewonnen uit fossiele brandstof gelimiteerd tot 
40 GJ per woning per jaar (85 GJ is gangbaar in 
1997 en komt overeen met 3300 kWh en 1800 m3 
aardgas). Dit verbruik is te berekenen volgens het 
model van C.O.R.E. International. Ten einde dit te 
bereiken is het nodig tijdens de ontwerpfase de 
woningen te toetsen aan dit rekenmodel. Prakti
sche aanwijzingen kunnen dan het ontwerp opti
maliseren. Voor het bereiken van het gemiddelde 
verbruik van maximaal 40 GJ per woning werken 

-
Nr. OmlclllQvll19 .... ,. .. Alnplsllag .. ;~ . '1!i 
S011 zet galerij, loggia of balkon dicht met loggia's en balkons worden gemaakt als buitenruimte (voorschrift bouw-

(en kel) g las besluit) en dienen derhalve buitenruimte te blijven 

S017 pas (rol)luiken toe indien (rol)luiken worden toegepast deze niet van kunststof of aluminium 
maken 

S027 optimaliseer het woningontwerp op dit is voor EVA een vaste maatregel. De woning dient zuid-georienteerd 
daglichttoetreding en passief gebruik (zuidoost tot zuidwest) te zijn 
zonne-energie 

Figuur 1 Deel 1 Vormgevings- en inde/ingsmaatregelen 
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S036 

S064 

S081 

S170 

S193 

S195 

S208 

S366 

S385 

voorzie in een warmwateraansluiting voor 
wasmachine en vaatwasmachine 

stem de duurzaaamheidsklasse en de 
oppervlaktebehandeling per geval af op 
de beoogde toepassing 

gebruik bij totale houtverduurzaming 
producten met KOMO kwaliteitsverklaring 

stem de materiaalkeuze af op de risico
klasse 

gebruik als binnendeur (standaard-eisen): 
hardboard met honingraatvulling karton; 
gebruik voor binnendeur (verzwaarde 
eisen ): massief spaanplaat (conform 
8414), multiplex hout (S063/S064) 

laat onderdorpels bij binnendeuren weg 
of vervaardig ze van hout (conform 
S063/S064) 

maak puibekleding van vemieuwbare 
grondstof of recyclebaar materiaal 

leg platdakbedekking los van de onderlig
gende constructie 

gebruik een toilet met een watergebruik 
van maximaal 4 liter I spoeling 

deze variabele maatregel word! een vaste maatregel (vanuit energiebe
sparingsoogpunt) 

aanscherping: het gebruik van western red ceder voor gevel-bekleding, 
kozijnpanelen en kozijnen, ramen en deuren is niet toegestaan 

houtverduurzaming door impregneren is niet toegestaan 

aanscherping: verduurzaming van kozijnhout vermijden; het gebruik van 
western red ceder is niet toegestaan 

dit is voor EVA een vaste maatregel 

dit is voor EVA een vaste maatregel 

glas valt ook onder de toegestane materialen 

dit is voor EVA een vaste maatregel 

dit is voor EVA een vaste maaregel; spoeling 4 of 2,5 liter (grote en 
kleine spoeling naar keuze); de zgn. boosters zijn hierbij nodig (Water 
Saving System, Gustavsberg) 

S393 voorzie in een nestgelegenheid voor vleer- dit is voor EVA een vaste maatregel; minimaal 1 per woning 
muizen en/of vogels 

S395 

8404 

S444 

S730 

maak tuinafscherming I privacyschermen 
door middel van beplanting, gevlochten 
scherm of hout, duurzaamheidsklasse %; 
gebruik perkoenpaaltjes van niet-verduur
zaamd hout, duurzaamheidsklasse 4 

plaats een compostbak in de tuin 

gebruik als platdakbedekking dakbe
dekkingsconstructies met een lange 
levensduur 

pas een vertrekhoogte toe die groter is 
dan de eis in het bouwbesluit 

als vaste maatregel voor EVA geldt: privacyschermen voor de grond
gebonden woningen als minderwerkoptie aanbieden; schermen en 
perkoenpaaltjes niet verduurzamen en niet van tropisch hardhout 

vervalt; de plaatsing hiervan is een bewoners aangelegenheid; het 
functioneren van een compostbak is bewoner gebonden 

aanscherping: PVC niet gebruiken als dakbedekking 

wordt vaste maatregel: pas een verdiepingshoogte toe van 2800 mm; 
de vrij hoogte zal dan circa 100 mm hoger worden dan de eis in het 
bouwbesluit 

Figuur 2 Deel 2 Technische en uitvoeringsmaatregelen 

ook energievoorzieningen op wijk- en/of clusterni
veau (miniwarmtekrachtcentrale, biogasinstallatie, 
windturbines) mee. Van tevoren is bekend of die er 
komen en welk aandeel ze leveren in de energie
voorziening van de betreffende woning. De 
woning gebonden energievoorzieningen en ener
giebesparende maatregelen volgen dan hieruit. 

vereist: 
•:• Zwart-waterriolering {bruine leiding, afvalwa

ter van de toiletten) en grijs-waterriolering 
(grijze leidingen) gescheiden uit de woning 
voeren; 

•:• Hot-fill aansluitpunten ten behoeve van vaat
wassers en wasautomaten; 

•:• Lage temperatuursysteem ruimteverwarming. 
Om aan de gestelde energieverbruikeisen te kun-
nen voldoen, warden de volgende voorzieningen Om aan de gestelde energieverbruikeisen te 
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EVA minderwerkoptie: bestrating op eigen terrein weglaten variabele maatregel 

EVA minderwerkoptie: keuken weglaten variabele maatregel 

EVA minderwerkoptie: laat alle behangwerk achterwege variabele maatregel 

EVA maak de binnenriolering van PP vaste maatregel 

EVA gebruik voor collectieve verlichting die: variabele maatregel: deze beogen de overlast van kunstlicht 
- vooral niet te sterk is en zo laag mogelijk geplaatst word! voor insecten, vleermuizen en vogels te beperken 
- met een laag ultravioletgehalte 
- waar mogelijk niet de hele nacht door brand! 
- het armatuur niet warmer dan 60°C word! en gesloten is 

Figuur 3 Deel 3 Specifieke Eva-maatrege/en 

I'S: Alnpalliij -
Nr. aa.dldJ*I '. ... 

8132 gebruik voor bultengevel metselwerk of deze eis lijkt andere materialen ult te slulten. Hiermee zou het scala 
hout (conform 8063/8064) aan gevelmaterialen te sterk beperkt worden en derhalve is deze vaste 

maatregel niet aanbevelingswaardig 

8323 maak hemelwaterafvoer van PVC, PE PVC hwa's zijn niet toegestaan in het EVA project 

8332 maak de dakgoot van polyester, PVC of PVC dakgoten zijn niet toegestaan in het EVA project 
hout + epdm 

8401 neem een GFT voorziening in de keuken indien de keuken niet standaard word! geplaatst vervalt deze eis 
op 

Figuur 4 Materiaaleisen voor een "Groene hypotheek" 

kunnen voldoen, worden de volgende richtlijnen •!• Beperken gebruik overige energiebehoefte: 
... : 

gegeven: 0 Pas geen airconditioning toe; E 
)( 

•!• Verliesbeperking: 0 Maak verwarming met lage tempera- c 
"' Maak een compact ontwerp, met relatief tuursystemen: wand- en vloerverwar-
_, 

0 

"' kleine schiloppervlakken; ming (maximaal 35 - 55°C); > w 
Pas translucente en I of tranculente Pas intelligente, zoveel mogelijke na- c 

0 0 as 
> 

isolatie toe; tuurlijke ventilatietechnieken toe; c 
0 Realiseer Rc-waarden vanaf 4 m2K/W 0 Pas verbruikmeters toe voor de ener- -! 

en hoger in de buitenschil in combinatie giestromen, zodat bewustzijn van ener- r::: as 
met relatief veel massa van constructies giegebruik kan toenemen; > • binnen de schil; 0 Maak gebruik van HR-ketel met een ren- E 

0 Gebruik een warmtebuffer (bijvoorbeeld: dement op de onderwaarde van 100% of ! 
zeer goed isolerende waterzak onder meer en een lage NO-emissie; m 

I. het huis). 0 Maak gebruik van warmteterugwinning; 
•!• Gebruik passieve energie: 0 Pas een warmtepomp toe. '&; 

:c 
0 Ontwerp met zuidorientatie van de gro- •!• Resterende energiebehoefte d.m.v. duurzame 

tere glasvlakken (zuidoost-zuidwest); energie: 
0 Creeren van passieve zonvangvlakken; 0 Plaats photo-voltaische-cellen, bij 
0 Maak gebruik van vaste zonwering of voorkeur georienteerd op het zuiden 

handbediende zonwering aan de buiten- (zuidoost-zuidwest) netgekoppeld of 
kant van de gebouwschil. eventueel zelfstandig met elektriciteits-



CD 
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buffer in de vorm van accu' s; E 
"O 0 Gebruik van thermische zonnecollecto-·-= ren bij voorkeur onder 700 (energievoor-

ziening in winterperiode; t.o.v. horizon-
taal) op het zuiden (zuidoost-zuidwest) 
met voldoende groot watervoorraadvat. 

Enige toegepaste maatregelen: 
•!• Alie woningen hebben een zuidorientatie; 
•!• Minimaal 70% van het totale raamoppervlak is 

op bet zuiden gesitueerd; 
•!• De isolatiewaarden van dak, gevel en begane 

grondvloer zijn zeer hoog en varieren per wo-
ningtype; 

·:· Bij alle woningtypen is HR++ beglazing toege-
past; 

•!• Alie woningen zijn voorzien van een normale 
kierdichting; 

·:· Alie woningen zijn voorzien van een geba-
lanceerde ventilatie met een warmteterug-
winning; het rendement is 90%. De gelijk-
stroomventilatoren zijn uitschakelbaar. Bij het 
gebalanceerde ventilatiesysteem wordt de 
lucht niet direct in de slaapkamers geblazen. 
Om toch voldoende ventilatie te waarborgen, 
zijn in de gevel ventilatievoorzieningen opge-
nomen; 

•!• leer beperkt energieverlies door uitstekende 
isolatie van gevel en dak, maximaal gebruik 
van restwarmte en duurzame energiebronnen 
en minimaal resterende energievraag. Warm-
te uit de afgezogen binnenlucht onttrekken ten 
behoeve van de ruimteverwarming; 

•!• Het project heeft een collectief verwarmings-
systeem, bestaande uit een warmtepomp die 
warmte uit grondwater benut, een warmte-
krachtunit. Bij piekvraag word! een collectieve 
hoogrendementsketel ingezet; 

•!• In de woningen is een lage temperatuur ver-
warmingssysteem (45 - 55°C) toegepast, in 
de vorm van vloer- en wandverwarming; 

•!• Elke woning heeft een zonnecollector van 
4,2m2 ten behoeve van warm tapwater. Tap-
water wordt naverwarmd met behulp van een 

·:· 

·:· 

•!• 

•!• 

•!• 

gasboiler met een rendement van 45%; 
Het project is grotendeels uitgevoerd in 
houtskeletbouw, nl. Europees naaldhout. De 
wanden zijn ge'isoleerd met celluloseplaten, 
ademende gevelwandconstructie zonder 
dampdichte laag; 
Het gebruik van fossiele energie is beperkt tot 
40 GJ per woning per jaar; geschat verbruik 
van 435 m3 aardgas; 
Voor de wasmachine en de vaatwasser warm
wateraansluitpunten voor hot-fillapparaten; 
Gasaansluitpunt voor wasdroger op aardgas; 
lo natuurlijk mogelijke materialen met geringe 
energie-inhoud. 



BIJLAGE III 
INTERVIEWS MET 

ARCHITECTEN VAN 
DE VOORBEELD

PROJECTEN 

naast wordt er ook rekening gehouden met de 
orientatie van het gebouw en probeert de ar
chitect zoveel mogelijk dubo-maatregelen toe 
te passen. Binnen het ontwerp wordt gekeken 
naar de flexibiliteit, wanneer de opdrachtgever 
dit wil, de levensduur van materialen en van 
het gebouw. Bij de keuze van de materialen 
wordt gekeken of ze wel of niet goed zijn voor 
het milieu aan de hand van het nationaal pak

ket. 

Na doornemen van de tekening van de drie voor
beeldprojecten, zijn de architecten benaderd om 
enkele vragen te stellen over de projecten. Door 
middel van deze interviews is geprobeerd te achter
halen welke beslissingen waar in het ontwerppro-
ces genomen zijn en wie deze beslissingen heeft 3. 
genomen. Daarnaast is ook gekeken op grond van 
welke redenen deze beslissingen zijn genomen. 

Wat is de reden geweest dat er niet in 
meerdere mate rekening is gehouden met 
duurzaam bouwen bij dit project? 
Omdat Hurks geen interesse heeft gehad om 
een dubo-project te maken. Dit heeft waar
schijnlijk te maken met kosten. 

Aan de hand van de tekeningen en de gesprek-
ken met de architecten zijn de SADT-modellen per 
voorbeeldproject gemaakt, die aan het einde van 
elk interview zijn besproken. 

Mondeling interview met de architect 
van Schrijen Coonen Architecten BNA 
Dit interview wordt afgenomen om via de architect 
van het project Aan de Noten, inzicht te krijgen 
welke keuzes waar zijn gemaakt tijdens het ont
werpproces van het project, wie deze keuzes heeft 
gemaakt en waarop deze keuzes berusten. 

Programma van eisen 

Schetsontwerp 
4. Zijn voorafgaand aan het schetsontwerp 

al beslissingen genomen omtrent het 
materiaalgebruik en hiermee samenhan· 
gend de draagstructuur? Bijvoorbeeld: 
de draagstructuur van het project wordt 
in hout uitgevoerd, de draagstructuur is 
opgebouwd uit schijven. Zo ja, op grond 
van welke criteria zijn deze beslissingen 
dan genomen? 
Nee, helemaal niet. 

1. Wat zijn de doelstellingen voor dit project? 
Er is geen doelstelling voor dit project ge- 5. 
weest. De opdrachtgever heeft woningen 
nodig en is met zijn programma van eisen bij 

Zijn voorafgaand aan het schetsontwerp al 
beslissingen genomen omtrent het deel· 
gebied energie en hiermee samenhangend 
de installaties? Bijvoorbeeld: er wordt 
gebruik gemaakt van natuurlijke ventilatie, 
in het project wordt 18 m2 photo-voltai· 
sche-cellen toegepast Zo ja, op grond van 
welke criteria zijn deze beslissingen dan 
genomen? 

2. 

de architect gekomen. In het programma van 
eisen staan eisen over de installaties en over 
de globale kosten het project. 

Wat zijn de doelstellingen omtrent duur
zaam bouwen? 
Voor duurzaam bouwen heeft de architect 
moeten voldoen aan de convenanten die zijn 
opgesteld door de gemeente Echt. Deze doel
stelling is door Hurks aangehouden. Daar-

Ja, er is vooraf aan het schetsontwerp globaal 
vastgesteld welke soort ventilatie, verwarming 
en tapwatersysteem wordt toegepast. Hierbij 
is niet gekeken naar de duurzaamheid van de 
systemen. 

---



6. Wie neemt de beslissingen van vraag 4en 5? 
De beslissingen zijn genomen door Hurks. 
Deze beslissingen worden bijna altijd door de 
opdrachtgever genomen. De architect helpt 
alleen met het maken van de keuze, maar bij 
dit project heeft Hurks genoeg verstand van 

Met het nationaal pakket is makkelijk te wer
ken, omdat aan de maatregelen makkelijk te 
voldoen is. Een nadeel van het programma is 
dat het niet goed op andere programma's is 
afgestemd. 

de verschillende soorten installaties en is dat Uitwerking ontwerp 
niet nodig geweest. 11. In welke fase van het ontwerpproces (SO, 

7. Is er tijdens het maken van het schetsont
werp rekening gehouden met de beslissin· 
gen uit vraag 4 en 5? 
Ja, alleen met de installaties. Dit is gepro
beerd door de leidinglengtes zo kort mogelijk 
te houden. Alleen is dat niet in het ontwerp 
naar voren gekomen, omdat Hurks enkele 
aanpassingen in het ontwerp heeft doorge
voerd. 

8. Zijn in het schetsontwerp duurzame oplos· 
singen ondergebracht? 
Nee, alleen een onverwarmde ruimte (ga
rage) als buffer voor de thermische gevel. Dit 
gebeurt snel, omdat de garage geventileerd 
moet worden met verse buitenlucht. Daarom 
is het logisch dat de garage niet ge'isoleerd 
wordt. 

9. Is tijdens het maken van het project en het 
uitwerken hiervan gebruik gemaakt van 
bestaande instrumenten om duurzaam te 
bouwen? 
Er is alleen gebruik gemaakt van de conve
nanten van de gemeente Echt. Deze con
venanten zijn gekoppeld aan het nationaal 
pakket. In de convenanten staat dat aan alle 
vaste maatregelen moet worden voldaan. 
Daarnaast moet een keuze worden gemaakt 
uit variabele maatregelen, waarbij een be
paald aantal punten gehaald moet worden. 

10. Hoe zijn de ervaringen met deze instrumen
ten om duurzaam te bouwen geweest? 

VO, DO, B) is de definitieve keuze van de 
draagstructuur gemaakt? 
De draagstructuur is vastgesteld in de D.0.
fase. In deze fase is de materialisatie van de 
draagstructuur volledig bekend geworden. Er 
is al eerder in het ontwerpproces rekening 
gehouden met de draagstructuur en een voor
lopige keuze gemaakt. 

12. Wordt de draagstructuur gekozen aan 
de hand van de criteria: brandveiligheid, 
calamiteiten, constructieve betrouwbaar· 
heid, afmeting, gewicht, montage-ei· 
genschappen, ervaring, energie inhoud, 
afval, hergebruik, levensduur, flexibiliteit, 
demontabel? 
Ja, er wordt alleen niet naar calamiteiten, 
montage-eigenschappen, ervaring, energie
inhoud en demontabel gekeken. Daarnaast 
wordt bij afmeting alleen rekening gehouden 
met de overspanningslengte. Afval zit ver
werkt in de levensduur van het gebouw, want 
als de levensduur van een gebouw kort is heb 
je meer afval dan wanneer de levensduur lan
ger is. 

13. Wordt er bij het maken van de keuze voor 
een draagstructuur tevens gebruik ge· 
maakt van een milieufactor? (Scoort een 
bepaalde draagstructuur goed met betrek· 
king tot duurzaamheid) Waarop wordt deze 
milieufactor gebaseerd? Is dit bijvoorbeeld 
aan de hand van Lea's? 
Nee, de keuze is niet gerelateerd aan dubo
eigenschappen. 



14. In welke fase van het ontwerpproces is 

de definitieve keuze gemaakt dat er na· 
tuurlijke, mechanische of gebalanceerde 
ventilatie wordt toegepast? 
In de D.0.-fase is de definitieve keuze ge
maakt voor de ventilatie, dit is natuurlijke 
aanvoer en mechanische afvoer. De keuze is 
gemaakt door Hurks. 

15. Wordt het ventilatie systeem gekozen aan 
de hand van de criteria: thermisch com· 
fort, luchtkwaliteit, geluid en akoestiek, 
gebruiksvriendelijkheid, gebruiksenergie 
verminderen, levensduur, flexibiliteit, 
repareerbaarheid, onderhoud en ruimtebe· 
hoefte? 
Ja, alle criteria worden meegenomen bij de 
keuze van een ventilatiesysteem. Gebruiks
energie verminderen wordt alleen toegepast 
als de opdrachtgever dit wil. Ook wordt er 
altijd naar onderhoud gekeken, omdat de 
architect de gebruikers niet wil opzadelen met 
veel onderhoud. 

16. Wordt er bij het maken van de keuze voor 
een ventilatiesysteem tevens gebruik 
gemaakt van een milieufactor? (Scoort 
een bepaald ventilatiesysteem goed met 
betrekking tot duurzaamheid (energiever· 
bruik)) Waarop wordt deze milieufactor ge· 
baseerd? Is dit bijvoorbeeld aan de hand 
van het EPN-programma? 
De eisen van de EPN spelen een rol bij de 
keuze van de ventilatie, maar deze eisen 
worden niet meegenomen als keuzecriteria. 
Als het ventilatiesysteem niet voldoet aan de 
eisen van de EPN, wordt het systeem aange
past. 

17. In welke fase van het ontwerpproces is de 
definitieve keuze gemaakt dat er een lage 
of hoge temperatuur verwarmingssysteem 
wordt toegepast? 

De keuze voor het definitieve verwarmingssy

steem wordt gekozen in de V.0.-fase en is ge
maakt door Hurks. Normaal gesproken wordt 
deze keuze pas in de D.0.-fase gemaakt. 

18. Wordt het verwarmingssysteem gekozen 
aan de hand van de criteria: thermisch 
comfort, luchtkwaliteit, gebruiksvriende· 
lijkheid, installatietechnische betrouw· 
baarheid, energieverbruik, levensduur, 
flexibiliteit, onderhoud en ruimtebehoef· 
te? 
Ja, alle criteria worden meegenomen bij de 
keuze van het verwarmingssysteem. 

19. Wordt er bij het maken van de keuze voor 
een verwarmingssysteem tevens gebruik 
gemaakt van een milieufactor? (scoort een 
bepaald verwarmingssysteem goed met 
betrekking tot duurzaamheid (energiever· 
bruik)) Waarop wordt deze milieufactor ge· 
baseerd? Is dit bijvoorbeeld aan de hand 
van het EPN-programma? 
Nee, de keuze is niet gerelateerd aan dubo
eigenschappen. 

20. Is het ontwerp aangepast in vergelijking 
tot het schetsontwerp, na het maken van 
de keuzes van de in vraag 11 gekozen 
draagstructuur, in vraag 14 gekozen 
ventilatiesysteem en in vraag 17 gekozen 
verwarmingssysteem? 
Nee, er zijn geen veranderingen in het ont
werp gekomen. 

21. Wie maakt de keuzes zoals omschreven in 
de vragen 11, 14 en 17? 
Alie keuzes zijn gemaakt door Hurks. 

--



22. Het moesten levensbestendige woningen 
worden, hebben jullie in enige mate hier· 
mee rekening gehouden tijdens het mate· 
rialiseren van de woningen, bijvoorbeeld 
door te kijken naar de levensduur van 
materialen? 
Nee, er is geen rekening gehouden met de 
materialen. De woning moet wel voldoen aan 
de eisen van een seniorenwoning. Dit heeft 
geen gevolgen gehad voor de materialisatie, 
maar wel invloed gehad op de indeling van 
de woning. Voor een seniorenwoning moet er 

hergebruik, levensduur, repareerbaarheid, 
flexibiliteit, demontabel? 
Ja, alleen wordt er niet gekeken naar ener
gie-inhoud, repareerbaarheid en demontabel 
gekeken. Wat betreft brandveiligheid en 
thermisch comfort (Rc-waarde) wordt alleen 
gekeken of aan deze criteria voldoen aan het 
bouwbesluit. Flexibiliteit wordt alleen bekeken 
bij een flexibel gebouw. 8ij de levensduur 
wordt gekeken of deze lang genoeg is voor de 
levensduur van het gebouw. 

een slaapkamer met voorzieningen als badka- 27. Wie maakt deze keuze? 
mer en toilet op de begane grondvloer zijn. 

23. Zijn na het maken van de EPN·berekening 

De keuzes voor de vloeren zijn gemaakt door 
Hurks. 

aanpassingen gemaakt aan het project, Gevelconstructies (binnenspouwblad. buitenspouw-
zodat dit voldoet aan de EPN? blad. gevelisolatie en gevelopeningenl 
Nee, omdat het proces van Hurks zo gestruc- 28. In welke fase van het ontwerpproces 

tureerd is, is er niet op punten teruggekomen. 

Vloerconstructies (begane grond- en verdiepings
vloer) 
24. In welke fase van het ontwerpproces 

wordt aandacht besteed aan de keuze van 
de vloeren met hierbij per soort vloer de 
specifieke eigenschappen, bijvoorbeeld: 
maximale overspanning, dimensies? 
Oat wordt in de loop van het ontwerpproces 
gedaan. Hierbij wordt vooral gekeken of de 
vloer maakbaar is. 

25. In welke fase van het ontwerpproces wordt 
de definitieve keuze voor de vloeren ge· 
maakt? 
De definitieve keuze is in de 8.-fase gemaakt, 
op dat moment is de materialisatie van de 
vloeren bekend geweest. 

26. Wordt de vloerconstructie gekozen aan 
de hand van de criteria: brandveiligheid, 
thermisch comfort, geluid en akoestiek, 
afmeting, gewicht, energie-inhoud, afval, 

wordt aandacht besteed aan de keuze van 
de gevel met hierbij per soort gevel de 
specifieke eigenschappen, bijvoorbeeld: 
uiterlijk, flexibiliteit? 
De gevels worden gekozen in de V.0.-fase, 
daarbij wordt gekeken naar de materialen. 

29. In welke fase van het ontwerpproces 
wordt de definitieve keuze voor de gevel 
gemaakt? 
In de 8.-fase worden de keuze van de gevel 
definitief gemaakt, omdat dan de kosten om 
de hoek komen kijken. Dan wordt bekend of 
de materiaalsoort voor de gevel ook werkelijk 
toegepast kan worden. 

30. Wordt de gevelconstructie gekozen aan 
de hand van de criteria: brandveiligheid, 
thermisch comfort, onderhoud, energie·in· 
houd, afval, hergebruik, levensduur, repa· 
reerbaarheid, intensief gebruik materialen, 
flexibiliteit, demontabel? 
Ja, alleen wordt er niet gekeken naar ener
gie-inhoud, repareerbaarheid en demontabel 
gekeken. Wat betreft brandveiligheid en 



thermisch comfort (Rc-waarde) wordt alleen 
gekeken of deze criteria voldoen aan het 
bouwbesluit. Flexibiliteit wordt alleen bekeken 
bij een flexibel gebouw. 

31. Wie maakt deze keuze? 
De keuze voor de gevels is gemaakt door de 
architect. 

lnstallaties (verwarminqstoestel. warmtapwater
opwekking. ventilatie. zonneboiler. fotovolta'ische 
systemen) 
32. In welke fase van het ontwerpproces wordt 

aandacht besteed aan de keuze van de 
installaties met hierbij per onderdeel de 
specifieke eigenschappen, bijvoorbeeld: 
behaaglijkheid, flexibiliteit, energiever· 
bruik? 
Vanaf de V.0.-fase is al rekening gehouden 
met de installaties. Hierbij moet vooral ge
dacht worden aan de soort installaties en niet 
aan het type installatie e.d. 

33. In welke fase van het ontwerpproces wordt 
de definitieve keuze van de installaties ge· 
maakt? 
In het begin van de 8.-fase is de definitieve 
keuze gemaakt voor de installaties. 

34. Worden de installaties gekozen aan de 
hand van de criteria: thermisch comfort, 
gebruiksvriendelijkheid, installatietechni· 
sche betrouwbaarheid, ervaring, onder· 
houd, energie-inhoud, energie verbruik, 
levensduur, flexibiliteit, demontabel, vei· 
ligheid en ruimtebehoefte? 
Ja, alleen wordt er niet gekeken naar instal
latietechnische betrouwbaarheid, ervaring, 
enerige-inhoud, en demontabel. Naar flexibi
liteit wordt alleen gekeken, wanneer het een 
flexibel gebouw wordt. 

35. Wie maakt deze keuze? 
De keuze voor de installaties zijn gemaakt 
door Hurks in samenwerking met de installatie 
adviseur. 

Algemeen 
36. Zijn de SADT-modellen voor het ontwerp· 

proces van aan de Noten, die tijdens dit 
interview worden uitgedeeld, correct op· 
gesteld? 
Ja, zie figuur 1. 

37. Heeft u suggesties voor de manier waarop 
in het te ontwikkelen instrument aan de 
criteria een waardering wordt gegeven, 
bijvoorbeeld: uitstekend t/m slecht, pun· 
tentelling enz. Waarom op deze manier? 
Een puntenverdeling is preciezer dan een 
waardering met uitstekend t/m slecht. Daarom 
heeft deze waardering de voorkeur, want als 
er een rij met keuzes naast elkaar staat, wordt 
het makkelijker de goede keuze eruit te ha
len. 

EINDE VAN HET INTERVIEW, BEDANKT 
VOOR UW MEDEWERKING 
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Mondeling interview met de architect 
van Zeeman Architecten 
Dit interview wordt afgenomen om via de architect 
van het project Watersnip, Noordertoght te Groot- 6. 
ebroek, inzicht te krijgen welke keuzes waar zijn 
gemaakt tijdens het ontwerpproces van het project, 
wie deze keuzes heeft gemaakt en waarop deze 
keuzes zijn berust. 

Programma van eisen 
1. Wat zijn de doelstellinqen omtrent duur- 7. 

zaam bouwen voor het project Noorder
toght, Watersnip? 
Er zijn niet direct doelstellingen voor dit pro-

vormgeving van de daken, zonneschermen, 
overstekken en glas op het zuiden. 

Is tijdens het maken van het ontwerp en 

het uitwerken hiervan gebruik gemaakt 
van bestaande instrumenten om duurzaam 
te bouwen (bijvoorbeeld het Nationaal Pak· 
ket)? 
Het Nationaal Pakket en de EPN. 

Hoe zijn de ervaringen met deze instru
menten geweest? 
De ervaringen zijn goed, omdat Zeeman 
architecten het Nationaal Pakket standaard 
gebruiken. ject geweest. De druk van de overheid om 

duurzaam te bouwen is steeds groter gewor
den en de EPC moet laag gehouden worden. 
Dit is gedaan door actieve en passieve zonne
energie toe te passen. 

Uitwerking ontwerp 

2. Wat is de reden geweest dat er niet in 
meerdere mate rekening is gehouden met 
duurzaam bouwen bij dit project? 
Er zijn geen eisen vanuit de opdrachtgever 
gesteld, hier is geen geld voor geweest. 

3. Wie heeft het programma van eisen opge
steld? 
De opdrachtgever en deels de architect. 

8. In welke fase van het ontwerpproces (SO, 
VO, DO, B) is de definitieve keuze van de 
draagstructuur qemaakt? Vanaf welke fase 
wordt met de gevolgen van het maken van 
een dergelijke keuze rekening gehouden 
(bijvoorbeeld de maximale overspannin· 
gen)? 
Zeeman architecten maakt veel in de woning
bouwsector. Ze gebruiken altijd kalkzandsteen 
wanden met betonnen vloeren. De keuze is in 
principe vooraf al bekend geweest en de 
architect heeft vooraf ook al geweten wat de 
eigenschappen van deze draagstructuur zijn. 

4. Was in het programma van eisen opge
nomen dat in het project zonne-energie 9. 

toegepast diende te worden? Waren er 

Wordt de draagstructuur gekozen aan 
de hand van de criteria: brandveiligheid, 
calamiteiten, constructieve betrouwbaar
heid, afmeting, gewicht, montage-eigen
schappen, ervaring, energie inhoud, afval, 
hergebruik, levensduur, intensief gebruik 
van materialen, flexibiliteit, demontabel? 

zo nog meer duurzame oplossingen in het 
programma van eisen opgenomen? 
Nee. Wei is gebruik gemaakt van het natio
naal pakket, vanwege de convenant. 

Schetsontwerp 
5. Zijn in het schetsontwerp al duurzame 

oplossingen ondergebracht? 
Ja, de vormgeving is afgestemd op duurzaam 
bouwen. Hierbij moet gedacht worden aan de 

In principe wordt naar alle criteria gekeken 
behalve: energie inhoud, montage-ei
genschappen, ervaring en demontabel. 

---



10. Wordt er bij het maken van de keuze voor 
een draagstructuur tevens gebruik ge· 
maakt van een milieufactor? (Scoort een 
bepaalde draagstructuur goed met betrek· 
king tot duurzaamheid) Waarop wordt deze 
milieufactor gebaseerd? Is dit bijvoorbeeld 
aan de hand van LCA's? 
Nee. 

11. In welke fase van het ontwerpproces is de 
definitieve keuze gemaakt dat er natuur· 
lijke, mechanische of gebalanceerde ven· 
tilatie wordt toegepast? Vanaf welke fase 
wordt met de gevolgen van het maken van 
een dergelijke keuze rekening gehouden 
(bijvoorbeeld te openen ramen)? 
In het voorlopig ontwerp. Voorafgaande aan 
de V.0.-fase is al een idee over de soort 
ventilatie, omdat vooraf bepaald wordt hoe 
de EPC gehaald wordt. Als er een goede 
zuidorientatie aanwezig is, kan er gebruik 
worden gemaakt van actieve zonne-energie. 
Is dit niet het geval, dan wordt al snel gekozen 
voor gebalanceerde ventilatie. 

12. Wordt het ventilatie systeem gekozen aan 
de hand van de criteria: thermisch com· 
fort, luchtkwaliteit, geluid en akoestiek, 
gebruiksvriendelijkheid, gebruiksenergie 
verminderen, levensduur, flexibiliteit, 
repareerbaarheid, onderhoud en ruimtebe· 
hoefte? 
Alleen niet naar gebruiksenergie verminderen. 

13. Wordt er bij het maken van de keuze voor 
een ventilatiesysteem tevens gebruik 
gemaakt van een milieufactor? (Scoort 
een bepaald ventilatiesysteem goed met 
betrekking tot duurzaamheid (energiever· 
bruik)) Waarop wordt deze milieufactor ge· 
baseerd? Is dit bijvoorbeeld aan de hand 
van het EPN-programma? 
Ja, d.m.v. het EPN programma. 

14. In welke fase van het ontwerpproces is de 
definitieve keuze gemaakt dat er een lage 
of hoge temperatuur verwarmingssysteem 
wordt toegepast? Vanaf welke fase wordt 
met de gevolgen van het maken van een 
dergelijke keuze rekening gehouden (bij· 
voorbeeld verdiepingshoogte)? 
Zeeman architecten passen altijd een hoge 
temperatuurverwarmingssysteem toe. De 
verdere uitwerking van dit systeem wordt in 
de besteksfase gedaan. 

15. Wordt het verwarmingssysteem gekozen 
aan de hand van de criteria: thermisch 
comfort, luchtkwaliteit, gebruiksvriende· 
lijkheid, installatietechnische betrouw· 
baarheid, energieverbruik, levensduur, 
flexibiliteit, onderhoud en ruimtebehoef • 
te? 
N.v.t. 

16. Wordt er bij het maken van de keuze voor 
een verwarmingssysteem tevens gebruik 
gemaakt van een milieufactor? (scoort een 
bepaald verwarmingssysteem goed met 
betrekking tot duurzaamheid (energiever· 
bruik)) Waarop wordt deze milieufactor ge· 
baseerd? Is dit bijvoorbeeld aan de hand 
van het EPN-programma? 
N.v.t. 

17. Is het ontwerp aangepast in vergelijking 
tot het schetsontwerp, na het maken 
van de keuzes van de in vraag 8 geko· 
zen draagstructuur, in vraag 11 gekozen 
ventilatiesysteem en in vraag 14 gekozen 
verwarmingssysteem? 
Nee, alle eigenschappen waren al verwerkt in 
het schetsontwerp. 

18. Wie maakt de keuzes zoals omschreven in 
de vragen 8, 11 en 14? 
De architect in overleg met de opdrachtgever. 



19. Zijn na het maken van de Ep·berekening 
aanpassingen gemaakt aan het project, 
zodat dit voldoet aan de EPN? 
Nee, maar wel andersom. Vooraf is gedacht 
dater een hoogwaardige isolatieplaat gebruikt 
diende te warden. Dit is achteraf niet nodig 
geweest en daarom is uiteindelijk steenwol 
als isolatiemateriaal toegepast. 

20. Is het ontwerp aangepast ten opzichte van 
het schetsontwerp door het toepassen van 
duurzame oplossingen? 
Nee, vooraf is al bekend geweest welke 
duurzame oplossingen in het ontwerp warden 
gebruikt. 

21. Zijn de overstekken, toegepast in het ont· 
werp, gerealiseerd vanuit een duurzaam 
oogpunt? 
Vanuit duurzaam en esthetisch oogpunt. 

22. Zijn de woningen ontworpen om een orien· 
tatie op het zuiden te hebben (zoals 8 van 
de 18 hebben)? Waarom hebben de andere 
10 niet een ander ontwerp zodat ook meer 
gebruik gemaakt kon worden van passieve 
zonne-energie? 
Ja, voor de tien die op het westen gericht zijn 
is een onderzoek geweest. In overleg met 
Eco-Fys is geconcludeerd dat het toch renda-
bel is om zonne-energie toe te passen. 

23. Vanaf welke fase werd er een beroep ge· 
daan op exteme adviseurs? 
In de DO-fase is een beroep gedaan op advi-
seurs van Eco-Fys. Vanaf de B-fase is een in-
stallateur bij het ontwerp betrokken geweest. 

24. In welke fase zijn er voor het eerst princi-
pedetails gemaakt? Wat is op deze details 
aangegeven, materialisatie, maatvoering, 
Rc-waarde? 
Besteksfase met de bovengenoemde gege-

vens. 
Vloerconstructies (begane grand- en verdiepings
vloer) 

25. In welke fase van het ontwerpproces wordt 
de definitieve keuze voor de vloeren ge· 
maakt? Vanaf welke fase wordt met de ge· 
volgen van het maken van een dergelijke 
keuze rekening gehouden (bijvoorbeeld de 
maximale overspanningen)? 
Bestek. 

26. Wordt de vloerconstructie gekozen aan 
de hand van de criteria: brandveiligheid, 
thermisch comfort, geluid en akoestiek, 
afmeting, gewicht, energie·inhoud, afval, 
hergebruik, levensduur, repareerbaarheid, 
intensief gebruik materialen, flexibiliteit, 
demontabel? 
Allemaal behalve: geluid en akoestiek, 
energie-inhoud, repareerbaarheid, intensief 
gebruik materialen en demontabel. 

27. Wie maakt deze keuze? 
De architect in overleg met de opdrachtgever 
en constructeur (Zeeman architecten heeft 
een eigen constructieafdeling). 

Gevelconstructies (binnenspouwblad. buitenspouw
blad. gevelisolatie en gevelopeningen) 
28. In welke fase van het ontwerpproces wordt 

de definitieve keuze voor de gevel ge· 
maakt? Vanaf welke fase wordt met de ge
volgen van het maken van een dergelijke 
keuze rekening gehouden (bijvoorbeeld de 
dikte van de gevel)? 
Vanaf de VO-fase is een keuze voor de gevel 
gemaakt. Voor de spouwvulling in de B-fase 
een keuze gemaakt. 



29. Wordt de gevelconstructie gekozen aan 
de hand van de criteria: brandveiligheid, 
thermisch comfort, onderhoud, energie·in· 
houd, afval, hergebruik, levensduur, repa· 
reerbaarheid, intensief gebruik materialen, 
flexibiliteit, demontabel? 
Allemaal behalve: onderhoud, energie-in-

Algemeen 
35. Zijn de SADT-modellen voor het ontwerp· 

proces van Noordertoght, die tijdens dit 
interview worden uitgedeeld, correct op· 
gesteld? 
Deze zijn besproken, zie figuur 2. 

houd, repareerbaarheid, intensief gebruik 36. Heeft u suggesties voor de manier waarop 
materialen en demontabel. in het te ontwikkelen instrument aan de 

30. Wie maakt deze keuze? 
De architect in overleg met de opdrachtgever. 

31. In welke fase wordt de uiteindelijke Re· 
waardes vastgelegd? 
In de 8-fase 

lnstallaties (verwarmingstoestel. warmtapwater
opwekking. ventilatie, zonneboiler, fotovolta·ische 
systemen) 
32. In welke fase van het ontwerpproces wordt 

de definitieve keuze van de installaties ge· 
maakt? Vanaf welke fase wordt met de ge· 
volgen van het maken van een dergelijke 
keuze rekening gehouden (bijvoorbeeld 
flexibiliteit, energieverbruik)? 
In de 8-fase word! de definitieve keuze ge
maakt, vanaf de SO-fase wordt hiermee al 
rekening gehouden. 

33. Worden de installaties gekozen aan de 
hand van de criteria: : thermisch comfort, 
gebruiksvriendelijkheid, installatietechni· 
sche betrouwbaarheid, ervaring, onder· 
houd, energie·inhoud, energie verbruik, 
levensduur, flexibiliteit, demontabel, vei· 
ligheid en ruimtebehoefte? 
Allemaal behalve: energie-inhoud, levens
duur, flexibiliteit en demontabel. 

34. Wie maakt deze keuze? 
De architect in overleg met de opdrachtgever. 
De installateur is een echte leverancier. 

criteria een waardering wordt gegeven, 
bijvoorbeeld: uitstekend t/m slecht, pun· 
tentelling enz. Waarom op deze manier? 
(Nadat het instrument tijdens het interview 
is toegelicht) 
Uitstekend t/m slecht spreekt erg tot de 
verbeelding. De architect heeft meteen een 
duidelijk beeld voor ogen. 

37. Heeft u nog tips voor het uiteindelijk te 
ontwikkelen instrument? 
Nee 

EINDE VAN HET INTERVIEW, BEDANKT 

VOOR UW MEDEWERKING 
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Mondeling interview met de architect 
van Orta Nova 
Dit interview wordt afgenomen om via de architect 
van het project Eva Lanxmeer, inzicht te krijgen 
welke keuzes waar tijdens het ontwerpproces van 
het project zijn gemaakt, wie deze keuzes heeft 
gemaakt en waarop deze keuzes zijn berust. 

Programma van eisen 

1. Wat zijn de doelstellingen voor dit pro
ject? 
De doelstelling is overgenomen van de doel
stelling voor het totale project Eva Lanxmeer. 
Deze doelstelling is gecreeerd door Marleen 
Kaptein aan de hand van workshops met een 
groep architecten. 

2. Wie heeft de doelstellingen voor dit project 
opgesteld, Orta Nova, Marleen Kaptein of 
iemand anders? 

3. 

Dat is een wisselwerking geweest tussen Orta 
Nova en Marleen Kaptein. 

Op grond waarvan zijn deze doelstellingen 
opgesteld? 
De doelstelling is opgesteld aan de hand van 
2 soorten workshops: 
a) Een workshop over de onderdelen 

waaraan gedacht moet worden in het 
project; 

b) Een workshop in toetsende vorm op 
gebied van energie, water en materiaal 

5. 

4. Uit de doelstelling uit vraag 1 zijn de "sub
doelstellingen" voor de deelgebieden 6. 
materiaal en energie afgeleid. Wat zijn de 
doelstellingen voor deze deelgebieden? 
Hoe zijn deze opgesteld en door wie? 
De doelstelling voor energie is opgesteld 
door C.O.R.E. international. Hij heeft de 
ambitie gehad om het energiegebruik van 
de woningen te halveren. Deze ambitie heeft 

hij willen bereiken door 3 soorten huizen te 

creeren. Een gasgestookt, een elektrisch 
en een autarkische woning. Hiermee is 
Orta Nova het niet eens en er is voor ge
kozen om alle woningen een quote van 
40 GJ aan verbruik per jaar mee te geven. 
De doelstelling voor materialen is door Orta 
Nova gemaakt en berust op ervaring die 
in de jaren is verkregen. Hierbij is vooral 
gekeken naar het gezondheidsaspect in 
de woning (de gezonde woning). De richt
lijnen die in het programma van eisen zijn 
omschreven aan de hand van het nationaal 
pakket zijn niet door Orta Nova gebruikt. 
Deze richtlijnen zijn voor de architecten die 
in de 2° t/m 4• fase een ontwerp hebben 
gemaakt. Zodat deze architecten toch een 
richtlijn mee kunnen krijgen (in deze perso
nen is minder vertrouwen dan in Orta Nova). 

Voor het project Eva Lanxmeer is een 
programma van eisen opgesteld dat veel 
oplossingen om duurzaam te bouwen be
vat. Wordt dit voor ieder project gedaan? 
Nee, in dit project zijn de uitgangspunten voor 
de ambitie van het project goed geformuleerd. 
Normaal gesproken komen Orta Nova en de 
opdrachtgever bij elkaar en bepalen ze samen 
het programma van eisen. De opdrachtgever 
heeft dan een lijstje met ruimtes die in het 
ontwerp moeten, daarbij kijkt Orta Nova 
welke aspecten van duurzaam bouwen er in 
het project verweven moet worden. Dit gaat in 
overleg met de opdrachtgever. 

Het programma van eisen bevat veel oplos
singen om duurzaam te bouwen. Hierdoor 
verliest de architect een gedeelte van zijn 
ontwerpvrijheid. Waarom is de keuze ge
maakt om oplossingen in het programma 
van eisen onder te brengen? 
Het programma van eisen voor Eva Lanxmeer 
is gemaakt door Orta Nova voor andere archi
tecten die in de fase 2 t/m 4 woningen hebben 



ontworpen. Het projectteam heeft er weinig 
vertrouwen in gehad dat deze architecten ook 
zonder vastgestelde richtlijnen zouden kun
nen werken. De architect heeft tijdens het ont
werpen van de 2• fase nooit in dit programma 
van eisen gekeken. Het programma van eisen 
is een verslag waar de uitgangspunten, die in 
de eerste fase naar voren zijn gekomen, in 
zijn vastgelegd. 

7. Voor het opstellen van het programma van 
eisen heeft voor het deelgebied materi· 
aal het nationaal pakket als onderligger 
gediend. Is er tijdens het proces van Eva 
Lanxmeer nog meer gebruik gemaakt van 
dubo-instrumenten? 
Eva Lanxmeer heeft een heel open proces 
gehad, hierdoor zijn er geen programma's 
gebruikt. 

8. Hoe is het programma van eisen voor het 
deelgebied energie opgesteld? 
De eisen voor energie zijn opgesteld door dhr. 
Sidler. De eis voor energie is gesteld op 40 GJ 
verbruik per woning per jaar. Dit is tijdens het 
proces niet haalbaar gebleken, waardoor de 
40 GJ is aangehouden als gemiddelde voor 
alle woningen. 

9. Hoe wisten jullie dat de manier uit vraag 8 
voldoet aan de doelstelling voor het deel· 
gebied energie? 
Wisten ze niet, daar is men tijdens de 1 • fase 
achtergekomen en daarom is de verandering 
in de eis (40 GJ als gemiddelde voor alle wo
ningen) aangebracht. 

10. Zijn er tijdens het ontwerpproces van 
dit project duurzame oplossingen uit het 
programma van eisen niet toegepast? 
Waarom zijn deze komen te vervallen? 
Ja, als eerste doelstelling voor energie zijn 3 
soorten woningen gecreeerd, autarkisch, op 
gas en op elektriciteit, dit is niet doorgegaan, 

zie ook vraag 4. 

11. Zijn er oplossingen toegepast die een 
positieve invloed op de duurzaamheid van 
het project hebben gehad en niet in het 
programma van eisen stonden? 
Nee, alles staat in het programma van eisen. 

Schetsontwerp 
12. Zijn voorafgaand aan het schetsontwerp 

naast het programma van eisen al beslis· 
singen genomen omtrent het materiaalge· 
bruik en hiermee samenhangend de draag· 
structuur? Bijvoorbeeld: de draagstructuur 
van het project wordt in hout uitgevoerd, 
de draagstructuur is opgebouwd uit schij· 
ven. Zo ja, op grond van welke criteria zijn 
deze beslissingen dan genomen? 
Ja, bij het project kan niet te diep gefundeerd 
warden, dit heeft tot gevolg dat het project niet 
op palen gefundeerd kan warden. Daarom is 
gekozen voor een fundering van schuimbeton, 
hierdoor kan de draagstructuur niet te zwaar 
warden en is gekozen voor houtskeletbouw. 

13. Zijn voorafgaand aan het schetsontwerp 
naast het programma van eisen al beslis· 
singen genomen omtrent het deelgebied 
energie en hiermee samenhangend de in· 
stallaties? Bijvoorbeeld: er wordt gebruik 
gemaakt van natuurlijke ventilatie, in het 
project wordt 18 m2 photo-voltaische-cel· 
len toegepast Zo ja, op grond van welke 
criteria zijn deze beslissingen dan geno· 
men? 
Nee, de keuze voor energie en dus de instal
laties is pas in een laat stadium gemaakt. Dit 
is gekomen omdat de energieadviseur ook 
de installaties moet bepalen en in een later 
stadium is gebleken dat deze adviseur toch 
niet veel praktische bagage over installaties 
bezit. Hierdoor is er tijdens de B.-fase nog 
een adviseur voor installaties bij gekomen. 
Het gevolg van de tekortkomingen van 



de eerste adviseur is dat alle mogelijkhe
den voor de installaties open zijn gelaten. 
Normaal gesproken worden de in-
stallaties van de woning bepaald 
door Orta Nova in de D.0.-fase. 

14. Wie neemt de beslissingen van vraag 12 en 
13? 
Het projectteam neemt de beslissingen. 

15. Is er tijdens het maken van het schetsont· 
werp rekening gehouden met de beslissin· 
gen uit vraag 12en13? 
Ja, voor de draagstructuur is er al vanaf het 
begin rekening mee gehouden en toegepast. 
Voor de installaties is er ook vanaf het begin 
rekening mee gehouden alleen zijn de defini
tieve keuzes pas in de 8.-fase gemaakt. 

1e fase gerealiseerde woningen. Bij deze 
woningen zijn aanpassingen (indelingsver
anderingen en balkon) aangebracht. Ook zijn 
de meeste keuzes gemaakt aan de hand van 
ervaring die in de loop der jaren is ontstaan. 

17. Hoe is in het ontwerp omgegaan met de 
eis: maak een compact ontwerp, met rela· 
tief kleine schiloppervlakken? Hoe is dit in 
het ontwerp terug te zien? 
Het project is een strokenbouw, dit houdt in 
dat de woningen aan elkaar zitten zonder 
dat daar een garage of andere onverwarmde 
ruimtes tussen zitten. Strokenbouw is een 
vorm van compact bouwen. Daarnaast heb
ben de woningen kappen op het dak. Hierdoor 
gaat de wind beter over de woning, waardoor 
de warmte beter in de woning blijft. 

16. Hoe heeft u als architect het programma 18. Hoe is in het ontwerp omgegaan met de 
van eisen voor het project Eva Lanxmeer eis: gebruik een warmtebuffer (bijvoor· 
gebruikt bij het maken van het schetsont· beeld: zeer goed isolerende waterzak 
werp? onder het huis)? Hoe is dit in het ontwerp 
a) Bent u geheel vrij te werk gegaan en terug te zien? 

heeft u daarmee de oplossingen Een waterzak is niet toegepast, omdat dit 
die het programma van eisen aan· 
biedt pas in een latere fase van het 
ontwerpproces aandacht gegeven? 

b) Heeft u een paar 'trucjes' toegepast 

een te kostbare maatregel is. Wei is er een 
onverwarmde berging aan de noordzijde van 
de woning gerealiseerd. 

zodat de oplossingen in het pro· Uitwerking ontwerp 
gramma van eisen altijd in een latere 19. In welke fase van het ontwerpproces (SO, 
fase in het ontwerp toegepast kunnen VO, DO, B) is de definitieve keuze van de 

worden? Zo ja, welke zijn dit? 
c) Zijn alle oplossingen uit het pro· 

gramma van eisen direct verwerkt in 
het schetsontwerp? 

d) Heeft U een aantal oplossingen in het 
schetsontwerp verwerkt en een aantal 
andere niet? Zo ja, welke oplossingen 
zijn dit en waarom heeft u juist deze 
keuze gemaakt? 

e) Op een andere manier. 
Antwoord e), de architect heeft het schets
ontwerp gemaakt aan de hand van de in de 

draagstructuur gemaakt en op grond van 
welke criteria is deze keuze gemaakt? 
De definitieve keuze voor de draagstructuur 
is genomen in de D.0.-fase. Dit is vooral te 
danken aan de keuze van de verdiepingsvloe
ren, omdat het bouwen met houtskeletbouw al 
vast heeft gestaan in de S.0.-fase. 
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20. Wordt de draagstructuur gekozen aan 
de hand van de criteria: brandveiligheid, 
calamiteiten, constructieve betrouwbaar
heid, afmeting, gewicht, montage-eigen
schappen, ervaring, energie inhoud, afval, 
hergebruik, levensduur, intensief gebruik 
van materialen, flexibiliteit, demontabel? 

verminderen, levensduur, flexibiliteit, 
repareerbaarheid, onderhoud en ruimtebe
hoefte? 
Ja, er wordt alleen niet gekeken naar ge
bruiksvriendelijkheid en gebruiksenergie 
vermindering. 

Ja, er wordt alleen gekeken naar brandveilig- 24. Is het ontwerp aangepast in vergelijking 
heid, calamiteiten, gewicht, afval, hergebruik, tot het schetsontwerp, na het maken van 
levensduur en flexibiliteit. 

21. lndien een van de criteria genoemd in 
vraag 21 een milieufactor is (scoort een 
bepaalde draagstructuur goed met betrek
king tot duurzaamheid), hoe beoordelen 
jullie dan de duurzaamheid van een draag-

de keuzes van vraag 21 en 23? 
Ja, als gevolg van overleg met de aannemer; 
dit betreft dan uitvoeringsdetails en installatie
uitvoeringsaspecten. Verder zijn de kleuren 
aan de buitenkant gedurende lange tijd bijge
steld. 

structuur? Is dit bijvoorbeeld aan de hand 25. Wie maakt de keuzes zoals omschreven in 
van LCA's? de vragen 21 en 23? 
Door het toepassen van herwinbare grond- De keuzes voor de draagstructuur en de in-
stoffen worden duurzame materialen geko- stallaties zijn gemaakt door het bouwteam. 
zen. De keuze van deze materialen worden 
gekozen aan de hand van de materiaalwijzer 26. Vanaf welke fase van het ontwerpproces 
van Nibe. Hierin worden ook LCA's gegeven. 

22. In welke fase van het ontwerpproces is 
de definitieve keuze gemaakt dat er na
tuurlijke, mechanische of gebalanceerde 
ventilatie wordt toegepast en op grond van 
welke criteria is deze keuze gemaakt? 
De installaties zijn bepaald in de 8.-fase. 
Bij de installaties is vooral gekeken naar de 
woonkwaliteit en de energiebesparingen. Bij 
de keuze is het altijd een touwtrekkerij tussen 
deze 2 aspecten. Tijdens het hele ontwerppro
ces is geen ruimte vrijgelaten voor de kanalen 
van de installaties. Dus in een vroeg stadium 
wordt al een voorkeur gegeven aan natuurlijke 
ventilatie. 

23. Wordt het ventilatie systeem gekozen aan 
de hand van de criteria: thermisch com
fort, luchtkwaliteit, geluid en akoestiek, 
gebruiksvriendelijkheid, gebruiksenergie 

is er rekening gehouden met een lage 
temperatuursverwarmingssysteem? (Deze 
duurzame oplossing is namelijk al onder
gebracht in het programma van eisen) 
Er is vanaf de V.0.-fase rekening gehouden 
met lage temperatuursverwarmingssysteem. 
Dit werkt door in de structuur van de wanden, 
omdat de leidingen worden weggewerkt in 
de wanden. Lage temperatuursverwarmings
systeem kan niet op het laatst in het ontwerp 
worden toegevoegd, omdat dit grote verande
ringen met zich meebrengt voor de opbouw 
van de structuur van wanden en vloeren. 

27. Wordt het verwarmingssysteem gekozen 
aan de hand van de criteria: thermisch 
comfort, luchtkwaliteit, gebruiksvriende
lijkheid, installatietechnische betrouw
baarheid, energieverbruik, levensduur, 
flexibiliteit, onderhoud en ruimtebehoef
te? 



Ja, er wordt alleen niet gekeken naar ge
bruiksvriendelijkheid en installatietechnische 
betrouwbaarheid. 

Vloerconstructies (begane qrond- en verdiepinqs
vloerl 
28. In welke fase van het ontwerpproces 

wordt aandacht besteed aan de keuze van 
de vloeren met hierbij per soort vloer de 
specifieke eigenschappen, bijvoorbeeld: 
maximale overspanning, dimensies? 
De begane grondvloer is definitief gekozen in 
de S.0.-fase. Omdat de fundering van schuim
beton is gemaakt, is de begane grondvloer 
een opgestrorte laag beton van 60 mm. De 
verdiepingsvloer is gekozen in de D.0.-fase, 
omdat onduidelijk was of er een balklaag of 
een massieve vloer gekozen moest worden. 

29. Wordt de vloerconstructie gekozen aan 
de hand van de criteria: brandveiligheid, 
thermisch comfort, geluid en akoestiek, 
afmeting, gewicht, energie·inhoud, afval, 
hergebruik, levensduur, repareerbaarheid, 
intensief gebruik materialen, flexibiliteit, 
demontabel? 
Ja, er wordt alleen niet gekeken naar geluid 
en akoestiek, energie-inhoud, repareerbaar
heid en intensief gebruik materiaal. 

30. Wie maakt deze keuze? 
De keuzes van de vloeren zijn gemaakt door 
het bouwteam. 

Gevelconstructies (binnenspouwblad. buitenspouw
blad, gevelisolatie en gevelopeningen) 
31. In welke fase van het ontwerpproces 

wordt aandacht besteed aan de keuze van 
de gevel met hierbij per soort gevel de 
specifieke eigenschappen, bijvoorbeeld: 
uiterlijk, flexibiliteit? 
In de D.0.-fase is de gevelkeuze gemaakt. De 
gevel bestaat uit deels steen en deels hout. 

32. Wordt de gevelconstructie gekozen aan 
de hand van de criteria: brandveiligheid, 
thermisch comfort, onderhoud, energie·in· 
houd, afval, hergebruik, levensduur, repa· 
reerbaarheid, intensief gebruik materialen, 
flexibiliteit, demontabel? 
Ja, er wordt alleen niet gekeken naar onder
houd, energie-inhoud, repareerbaarheid en 
intensief gebruik materialen. 

33. Wie maakt deze keuze? 
De keuzes voor de gevel zijn gemaakt door 
het bouwteam. 

34. In het programma van eisen staat: reali· 
seer Rc-waarden vanaf 4 m2K/W en hoger 
in de buitenschil in combinatie met relatief 
veel massa van constructies binnen de 
schil. Wanneer is bepaald hoe hoog de 
uiteindelijke Rc-waarden moeten zijn en 
door wie is dit bepaald? 
De buitenschil heeft een Rc-waarde van 4,2 
m2K!W. Deze waarde is gaandeweg het ont
werpproces samengesteld. 

lnstallaties (verwarmingstoestel. warmtapwater
opwekkinq. ventilatie, zonneboiler. fotovolta"ische 
systemen) 
35. In welke fase van het ontwerpproces wordt 

aandacht besteed aan de keuze van de 
installaties met hierbij per onderdeel de 
specifieke eigenschappen, bijvoorbeeld: 
behaaglijkheid, flexibiliteit, energiever· 
bruik? 
Het idee voor de installaties lag snel op tafel. 
De keuze voor de definitieve installaties is 
echter door de adviseur voor het energiever
bruik lang open gehouden, zie ook vraag 14. 



36. Worden de installaties gekozen aan de Algemeen 
hand van de criteria: : thermisch comfort, 40. Zijn de SADT-modellen voor het ontwerp· 
gebruiksvriendelijkheid, installatietechni· proces van Eva Lanxmeer, die tijdens dit 
sche betrouwbaarheid, ervaring, onder· 
houd, energie-inhoud, energie verbruik, 
levensduur, flexibiliteit, demontabel, vei· 
ligheid en ruimtebehoefte? 

interview worden uitgedeeld, correct opge· 
steld? 
Zie figuur 3. 

Ja, er wordt alleen niet gekeken naar ge- 41 . Heeft u suggesties voor de manier waarop 
bruiksvriendelijkheid, installatietechnische in het te ontwikkelen instrument aan de 
betrouwbaarheid, ervaring, energie-inhoud, 
flexibiliteit en demontabel. 

37. Wie maakt deze keuze? 
Het bouwteam heeft de keuzes gemaakt voor 
de installaties. Hierbij is een optimale keuze 
voor alle adviseurs. 

38. In het programma van eisen staat: gebruik 
thermische zonnecollectoren. Wanneer 
is bepaald hoe groot de oppervlakte van 
deze collectoren moeten zijn en door wie 
is dit bepaald? 
De grootte van de zonnecollectoren is be
paald door C.O.R.E. international en dat is 
gebeurd in de 8.-fase. 

39. In het programma van eisen staat: pas 
intelligente, zoveel mogelijk natuurlijke 
ventilatietechnieken toe. In het uiteinde· 
lijke ontwerp is gebalanceerde ventilatie 
toegepast. Waarom en in welke fase is 
deze keuze gemaakt en wie heeft deze 
gemaakt? 
Er is toch voor gebalanceerde ventilatie geko
zen omdat dit voor de energieberekening no
dig is geweest. De keuze is een domme keuze 
geweest, omdat de bewoners niet weten hoe 
ze de installaties moeten gebruiken. 

criteria een waardering wordt gegeven, 
bijvoorbeeld: uitstekend t/m slecht, pun
tentelling enz. Waarom op deze manier? 
Volgens Peter is een goede waardering 
voor het instrument het toepassen van een 
puntensysteem. Wanneer mogelijk is van 1 
Um 10, maar alleen als er genoeg opties zijn. 
Wanneer er maar 4 keuzes zijn moet er een 
punten waardering zijn van 1Um 4. Harde ge
tallen zijn het fijnst, maar het probleem is dat 
niet alles in harde cijfers is uit te drukken. 

42. Heeft u nog tips voor het uiteindelijk te 
ontwikkelen instrument? 
Het instrument is voor een architect minder 
interessant, omdat deze een eigen ambitie 
heeft. Voor de opdrachtgever I ontwikkelaar 
is het wel interessant, want dan kunnen ze 
per slap bekijken hoe ver de architect is en 
eigenlijk zou moeten zijn. 

EINDE VAN HET INTERVIEW, BEDANKT 
VOOR UW MEDEWERKING 
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BIJLAGE IV TOT- D. Bijbehorende documentatie; 

STANDKOMING VAN E. Samenstelling; 

KEUZECRITERIA 
F. Vorm, afmeting, gewicht; 

G. Uiterlijk; 

Om in het instrument tot een overwogen keuze te J. Mechanische eigenschappen; 

kunnen komen van bijvoorbeeld een draagstruc- K. Vuur, explosie; 

tuur, moeten de eigenschappen van iedere draag- L. Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen; 

structuur gegeven warden, althans de belangrijkste. M. Thermische eigenschappen; 

Op deze manier kan de architect een weloverwo- N. Optische eigenschappen; 

gen keuze maken. Om te achterhalen welke eigen- P. Akoestische eigenschappen; 

schappen dienen als criteria binnen het instrument a. Elektriciteit, magnetisme, straling; 

is een lijst opgesteld. Om er voor te zorgen dat R. Energie, overige factoren; 

deze lijst overzichtelijk en zo volledig mogelijk is, T. Toepasbaarheid ontwerp; 

is onderzocht hoe die opgesteld kan warden. Deze v. Verwerkingskenmerken; 

lijst is opgesteld uit twee onderdelen. Bij het eerste w. Bediening, onderhoud; 

onderdeel zijn criteria opgesteld aan de hand van Y. Economische, commerciele factoren; 

bestaande documentatiesystemen en literatuur. De z. Referenties. 

onderverdeling is gehaald uit: 
•:• Nationaal pakket duurzaam bouwen; Onderverdeling van het Nijgh catalogus bouw· 

•:• Nederlandse Bond Bouwdocumentatie wereld 
(NBD); Het Nijgh catalogus bouwwereld heeft de volgende 

•:• Nijgh catalogus bouwwereld; onderverdeling: 

•:• Nibe, duurzaam & gezond bouwen; 
•!• Handboek Fundering, Daken en Gevels; 
•!• Handboek Duurzame Bouwproducten. 
Dit geeft de volgende onderverdeling per bestaande 

documentatiesysteem: 

Onderverdeling van het nationaal pakket duur· 

zaam bouwen 

Het nationaal pakket duurzaam bouwen heeft de 
volgende onderverdeling: 
•:• Omschrijving maatregel; 

•:• Classificatie; 
•:• Milieuwinst; 
•:• Toelichting I aandachtspunten bij toepassing; 
•!• Kosteneffect; 

•:• Literatuur. 

•!• 

·:· 
·:· 
·:· 
•!• 

•!• 

•!• 

•!• 
•!• 
•!• 
•!• 
•!• 

•!• 
•!• 
•!• 

Leveringsprogramma; 
Beschrijving; 
Vorm & afmeting; 
Ontwerp & gebruik; 
Bediening & onderhoud; 
Levering & garantie; 

Bedrijfsinformatie; 
Massa & sterke; 

Warmte & koude; 
Geluid; 
Uiterlijk; 
Brand; 
Energie, overige factoren; 
Verwerking & montage; 

Certificering & normering. 

Onderverdeling van het Nibe, duurzaam & ge· 

Onderverdeling van het Nederlandse Bouw Do· zond 

cumentatie (NBD) Het Nibe, duurzaam & gezond heeft de volgende 

Het NBD heeft de volgende onderverdeling: onderverdeling: 
C. Korte omschrijving; •!• Omschrijving functionele eenheid; 



•!• Opvallende milieu-eigenschappen: 
o Nibe milieuklasse; 

•!• Nationaal pakket maatregelen; 
•!• Milieucriteria: 

0 Emissie; 
0 Uitputting; 

0 Landgebruik; 
0 Hinder; 

0 Milieuprofiel; 
•!• Producteigenschappen: 

0 Massa; 

0 Levensduur; 

0 Lambda waarde; 

0 Afvalscenario; 
•!• Grondstoffase; 

·:· Productiefase; 

·:· Constructiefase; 

·:· Gebruiksfase; 
•!• Opmerkingen. 

Onderverdeling van het handboek fundering, 
daken en gevels 

Het handboek bestaat uit meerdere onderdelen, 
zoals fundering, daken en gevels. Het handboek 

·:· Handelsmaten; 
•!• Zonering 
•!• Arbo-vriendelijk & persoonlijke veiligheid; 
•!• Wijze van bedekken van het dak; 

·:· Samenstelling; 
•!• Gewicht; 
•!• Toepassingservaring; 
•!• Aandachtspunten; 
•!• Onderhoud; 
•!• Chemische & biologische aantasting; 
•!• Levensduurverwachting. 
•!• Keuze; 
•!• Voordelen; 
•!• Ontwerpaspecten; 
•!• Materialen; 

·:· Detaillering; 
•!• Bouwfysisch functioneren; 
•!• U-waarde glas & Rc-waarde; 
•!• Lichttoetreding (LTA); 

·:· Verduurzaming & schilderwerk; 
•!• Brandwerendheid- en overslag; 
•!• Koude bruggen; 
•!• Vuistregels voor afmetingen. 

heeft per onderdeel een paar mappen waar gege- Onderverdeling van het handboek duurzame 

vens over het betreffende onderwerp instaat. Het bouwproducten 
handboek heeft geen standaard onderverdeling, Het handboek duurzame bouwproducten heeft de 
maar kijkt wel naar bepaalde eigenschappen van volgende onderverdeling: 
producten en komt daardoor oak tot een soort Duurzame eigenschappen: 
onderverdeling die gebruikt kan warden voor het •!• 

instrument. Het handboek heeft de volgende on
derverdeling: 
•!• Mechanische sterkte & stabiliteit; 
•!• Brandveiligheid; 
•!• Hygiene, gezondheid en milieu; 

Milieuaspecten: 
o Samenstelling & grondstoffen; 
o Verontreiniging; 
o Afval; 
o Energia; 
o Hinder. 

•!• Gebruiksveiligheid; •!• Herbruikbaarheid; 
•!• Energiebesparing & warmtebehoud; 
•!• Thermische eigenschappen van materialen; 
•!• Akoestische typologie van daken: 

o Geluidisolatie dakconstructie; 
•!• Belastingen: 

o Waterbelasting; 
o Windbelasting; 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Levensduur; 
Verpakking; 
Onderhoudscyclus; 
Gezondheidsaspecten: 
Fysische agentia 
Chemische agentia; 
Biologische agentia; 



o Ergonomie & veiligheid; 
o Gezondheidsbeoordeling. 

Algemene eigenschappen: 
2. Korte beschrijving; 
3. Samenstelling: 
4. Vorm, afmeting, massa; 
5. Uiterlijk; 
6. Mechanische eigenschappen; 
7. Brand, explosie 
8. Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen; 
9. Thermische eigenschappen; 
10. Optische eigenschappen; 
11. Akoestische eigenschappen; 
12. Toepasbaarheid, ontwerp; 
13. Elektriciteit, magnetisme, bestraling; 
14. Energie, verbruik; 
15. Verwerking, uitvoering; 
16. Prijzen, levering, garanties; 
17. Bediening, verbruik; 
18. Referenties. 

en evalueren", (7S321 Technische Universiteit 
Eindhoven, faculteit Technologische Management, 
November 1998) en is geschreven door Prof. ir. 
P.G.S. Rutten. Deze reader gaat over het presta
tiegericht ontwerpen van gebouwen. Hierin wordt 
gesteld: "Op elk tijdstip van zijn levenscyclus wordt 
de waarde van een bouwwerk bepaald door de 
balans tussen de door de gebruiker gevraagde en 
door het gebouw geleverde prestaties". lndien de 
gevraagde prestatie van de gebruiker hoger is dan 
aangeboden prestatie van het gebouw is dit niet 
goed. Wanneer het gebouw een veel hoger aanbod 
heeft dan gevraagd is door de gebruiker is dit ook 
niet goed, omdat het gebouw dan waarschijnlijk 
te duur is. Een goed evenwicht is belangrijk. Een 
gebouw is in zes prestatiekaders onder te verdelen 
en heeft de volgende de volgende relatie tot het 
gebouw, zie figuur 2: 
•!• Basale waarde 7 relatie tussen het gebouw 

en de mens; 
•!• Gebruikswaarde 7 relatie tussen het gebouw 

Uit al deze onderverdelingen is een lijst gemaakt en de organisatie; 
waarin de keuzecriteria worden vernoemd die inte- •!• Belevingswaarde 7 relatie tussen het ge-
ressant zijn voor het instrument, zie figuur 1. 

·- ........... docu~ .......... 
Esthetisch I ontwerpaspecten Onderhoud 

Afmeting Leidingen 

Gewicht Levensduur 

Kosten Afval scenario 

Projectgrootte Behaaglijkheid 

Mechanische eigenschappen Demontabel 

Brandveiligheid en explosie Hergebruik 

Thermische eigenschappen Uitbreidbaarheid 

Akoestische eigenschappen Milieufactor energie (dubo) 

Verwerkingskenmerken en Milieufactor materiaal 
snelheid (dubo) 

Montage 

Figuur 1 Overzicht van criteria uit de bestaande docu
mentatiesystemen en literatuur 

bouw en de gemeenschap; 
•!• Economische waarde 7 relatie tussen het 

gebouw en het milieu; 
•!• Strategische waarde 7 relatie tussen het 

gebouw en de tijd; 
•!• Ecologische waarde 7 relatie tussen het 

gebouw en de eigenaar. 

In figuur 3 is de onderverdeling te zien van het 
waardekader van het gebouw, dit figuur is verdeeld 
in drie kolommen. Aan de linkerzijde van de figuur 
staan de specifieke waarden die direct voortkomen 
uit het gebouw. Daarnaast, in de middenkolom, 
staan de prestatie-eisen. Deze twee waardes 
samen vormen de specifieke waarden van het 
gebouw. Aan de rechterzijde van de figuur zijn 
de ontwerpaspecten gegeven, deze komen voort 
uit de prestatie-eis van het gebouw. Hiermee kan 

Bij het tweede onderdeel zijn de criteria gehaald uit tijdens het ontwerpproces de prestatie-eis worden 
het waardekader van het gebouw. Het waardekader verhoogd. 
komt voort uit de reader "prestatiegericht ontwerpen 
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x_ .~ .· Economische 
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eigenaar 

Figuur 2 De prestatiekaders van het waardekader volgens Prof. Ir. Rutten 

Deze twee lijsten zijn samen gecombineerd om 
alleen de keuzecriteria eruit te halen die voor het 
instrument belangrijk zijn, zie figuur 4. Enkele cri
teria worden weggelaten, omdat deze niet binnen 
het kader van het instrument passen. In deze lijst 
is wel de structuur aangehouden van het waarde
kader van Rutten, omdat dit een duidelijke structuur 
is. De ontwerpaspecten worden meegenomen als 
keuzecriteria binnen het instrument. 

Het onderdeel kosten wordt niet meegenomen 
in het instrument, omdat dit een belemmering is 
voor duurzaam bouwen. Veel dubo-maatregelen 
brengen extra kosten met zich mee en zouden 
om die reden afketsen. Dit heeft tot gevolg dat in 
het schema de economische waarde is komen te 
vervallen. 
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Specllektwade PNltlllllclder '· OnlWllpalpeCt -- Veiligheid Braldveiligheid 

Crirrinal~eit 

Calarriteiten 

Blikserrinslag 

Gezondheid en behaaglijkheid Privacy 

Luchtkwaliteit 

Thermiscll comfort 

Geiuid en akoestiek 

Licht en visueel comfort 

Slraling 

Ruimtelijke beleving (van gebruiker) Herkenbaarheid, van het gebouw voor de gebruiker 

Aantrekkelijkheid, van het gebouw voor de gebruiker 

lnspirenend 

Vorm 

Gebruikswaa-de Produc:tie ondersteuning Comfort van -1<plek 

Beheerbaarheid Schoonmaken 

Onderhoud 

Regelba<rheid 

Gebruiksvliendelijkheid 

Betroowbaameid Constructiefbetrouwbaarfleid I mechanische eigenschappen 

lnstallatietechnische bebouwbaartleid 

Belevingswaarde Eslhetisch Herkenba<rheid, van het gebouw voor de mens 

Aantrekkelijkheid, van hel gebouw voor de mens 

lnspirenend 

Vorm 

Ruimtebehoefte 

Ecologische waarde (duurzaam bouwen) Energieverbruik Energ "-inhoud terugbrengen 

Gebruiksenergie verminderen 

Materiaalgebruik Levensduur v~en 

Repareerbaarheid verbeteren 

Hergebruik van bouwdelen bevorderen 

lntensief gebruik materiaal 

Errissies en afval Reductie van emissies 

Minder bouw en sloopafval 

Strategische waarde Veranderbaartleid Flexibiliteit 

Aanpasbaameid 

Eoonomische waarde Stichtingskosten Kapitaalkosten 

Operationeie kosten Vaste kosten 

Energiekosten 

Onderhoudskosten 

Administratieve beheerkosten 

Specifieke bedrijfskosten 

Middelen 

Marlctwaarde lnilM!lekosten 

Operationele kosten 

Vraag en aanbod 

Prijs I kwaliteit verhouding 

Figuur 3 Overzicht van de onderverdeling binnen het waardekader van het gebouw 
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Basale waarde Veiligheid 

Behaaglijkheid 

Gebruikswaarde Beheerbaarheid 

Betrouwbaarheid 

T oepasbaarheid 

Belevingswaarde Esthetisch 

Ecologische waarde Energieverbruik 
(duurzaam bouwen) 

Materiaalgebruik 

Strategische waarde Veranderbaarheid 

Figuur 4 Lijst met criteria voor het interview met de architect 

Ontwerpapect • -
Brandveiligheid 

Calamiteiten 

Thermisch comfort 

Geluid en akoestiek 

Luchtkwaliteit 

Onderhoud 

Regelbaarheid 

Gebruiksvriendelijkheid 

Constructief betrouwbaarheid I mechanische eigenschappen 

lnstallatietechnische betrouwbaarheid 

Afmeting 

Gewicht 

Montage-eigenschappen 

Ruimtebehoefte 

Energie-inhoud terugbrengen 

Gebruiksenergie verminderen 

Afval 

Hergebruik 

Levensduur 

Repareerbaarheid 

lntensief gebruik materiaal 

Flexibil~eit 

Demontabel 



BIJLAGE V 
VRAGENLIJST ·:· 

om feiten leren, dus leerzaam. 

Heb je ervaring bij een bouwkundig be· 
drijf? Zo ja, hoelang en binnen welk be· 
drijf? STUDENTEN 

Workshop afstudeeropdracht Daan Veeze 
en Mark Janssens 

Vragen/ijst student 1 

1.Algemene gegevens kandidaten. 

•:• Naam: 
Student 1 

•:• Afstudeerrichting: 
BTO 

•:• Vooropleiding: 
VINO 

•:• Aantal jaar student op de TUe: 
5" jaar 

•:• Diploma: (datum) 
Overongeveer2jaar 

2.Type werkzaamheden I ervaring 

•:• Benje bekend met duurzaam bouwen? Zo 
ja, wat versta je dan onder de term duur· 
zaam bouwen? 
Beetje 

•:• Heb je binnen je opleiding projecten of 
vakken gevolgd die betrekking hebben op 
duurzaam bouwen? Zo ja, heb je deze pro
jecten en vakken als leerzaam ervaren? 
Verplicht: 
Duurzaam Bouwen en de Oefening die erbij 
hoort (7T640 en 7T642) 
T9-project (nu mee bezig) (7T994) 

Keuzevakken: 
Capita Selecta Duurzaam Bouwen (78621) 
LCA-Techniek (78660) 
Technologie en Duurzaamheid (7Z100) 

Het betreft grotendeels vakken waarbij pro
jecten en/of problemen geanalyseerd en be

schreven moeten warden. Het gaat niet alleen 

Nee 
Zo ja, De bouwprojecten waar je het meest aan 

gewerkt hebt zijn: (aanvinken wat van toe· 
passing is) 

0 Woningbouw, 

0 Senioren huisvesting, 

0 Studentenhuisvesting, 

0 Schoolbouw, 

0 Utiliteitsbouw. 

o Anders, namelijk .... 
•:• Ken je het Nationaal Pakket Duurzaam 

bouwen? 
Ja 

•:• Heb je het Nationaal Pakket Duurzaam bou· 
wen (NPD) wel eens toegepast? Zo ja, wat 
vind je van de lay-out, opzet en werking 
van het NPD? Zo nee, kun je omschrijven 
waarom je dat niet hebt gedaan? 
lk heb wel bepaalde onderdelen/oplossingen 
gebruikt en toegepast in verschillende projec
ten en vakken. Het ging er daar echter meer 
om zelf mogelijke oplossingen te bedenken 
zoals die in het NPD ook aangedragen war
den (oefening DuBo). 

•:• Ken je de DCBA-methode? 
Ja 

•:• Heb je de DCBA·methode wel eens toe· 
gepast? Zo ja, wat vind je van de lay-out, 
opzet en werking van de DCBA-methode? 
Zo nee, kun je omschrijven waarom je dat 
niet hebt gedaan? 
lk heb de DCBA-methode niet toegepast in 
een vak of project. Het enige dat ik er mee ge
daan heb is bij een tentamen een beschrijving 
maken van de werking van de methode. 

•:• Ken je de EPN (energie prestatie norme· 
ring)? 
Ja 



I 
E •:• Heb je de EPN wel een toegepast? Zo ja, 

wat vind je van de lay-out, opzet en wer
king van de EPN? Zo nee, kun je omschrij· 
ven waarom je dat niet hebt gedaan? 
Nee, niet toegepast. Is niet aan de orde ge
weest. 



Vragen/ijst student 2 

1.Algemene gegevens kandidaten. 

•!• Naam: 
Student 2 

•!• Afstudeerrichting; 
BTO 

•!• Vooropleiding; 
MAVO, MTS, HTS 

•!• Aantal jaar student op de TUe: 
4° jaar 

•!• Diploma: (datum) 
maart 2004 

2.Type werkzaamheden I ervaring. 

•!• Ben je bekend met duurzaam bouwen? Zo 
ja, wat versta je dan onder de term duur
zaam bouwen? 
Bouwen op een dusdanige manier, dat 

0 Woningbouw, x 
0 Senioren huisvesting, 

0 Studentenhuisvesting, 

0 Schoolbouw, 

o Utiliteitsbouw, X 
o Anders, namelijk Renovatie. X 

•!• Ken je het Nationaal Pakket Duurzac1m 
bouwen? 
Wei eens van gehoord, verder niets mee qe
daan. 

•!• Heb je het Nationaal Pakket Duurzaam bou
wen (NPD) wel eens toegepast? Zo ja, wat 
vind je van de lay-out, opzet en werking 
van het NPD? Zo nee, kun je omschrijven 
waarom je dat niet hebt gedaan? 
lk heb er nog nooit mee gewerkt. lk heb het 
nog nooit nodig gehad. 

•!• Ken je de DCBA-methode? 
Nee 

optimaal gebruik gemaakt wordt van de ma- •!• Heb je de DCBA-methode wel eens tc1e
gepast? Zo ja, wat vind je van de lay-out, 
opzet en werking van de DCBA-methode? 
Zo nee, kun je omschrijven waarom je dat 
niet hebt gedaan? 

terialen en de levensduur hiervan, ook qua 
flexibiliteit en mogelijkheid tot herindeling van 
hetgebouw. 

•!• Heb je binnen je opleiding projecten of 
vakken gevolgd die betrekking hebben op 
duurzaam bouwen? Zo ja, heb je deze pro
jecten en vakken als leerzaam ervaren? 
Een aantal vakken gevolgd waar bij duurzaam 
bouwen een rode draad was. Deze vakken 
waren leerzaam, maar mijn affiniteiten liggen 
op een ander gebied. 

•!• Heb je ervaring bij een bouwkundig be· 
drijf? Zo ja, hoelang en binnen welk be
drijf? 
Bouwbedrijf Berende te Raamsdonk 
Bouwbedrijf Zwaluwe te Zevenbergen 
Architectenburo Frans de Beer te Raams

donksveer 
Architectenburo Hooper Architects te Ooster

hout 
Zo ja, De bouwprojecten waar je het meest aan 

gewerkt hebt zijn: (aanvinken wat van toe
passing is) 

N.v.t. 
•!• Ken je de EPN (energie prestatie norme

ring)? 
Ja 

•!• Heb je de EPN wel een toegepast? Zo ja, 
wat vind je van de lay-out, opzet en wer
king van de EPN? Zo nee, kun je omschrij· 
ven waarom je dat niet hebt gedaan? 
Veel wordt gestandaardiseerd en de uitkomst 
is altijd vrij vaag, wat geeft het aan, wat kan 
ik precies doen om de uitkomst gunstig te 
veranderen. Berekening komt over als veel 
cijfertjes en waarden invullen en is niet echt 
overzichtelijk. 





Vragen/ijst student 3 

1.Algemene gegevens kandidaten. 

•:• Naam: 
Student 3 

•:• Afstudeerrichting: 
Architectuur 

•:• Vooropleiding: 
HTS Bouwkunde, Arnhem 

•:• Aantal jaar student op de TUe: 
4• jaar 

•:• Diploma: 
2005 

2.Type werkzaamheden I ervaring. 

•:• Ben je bekend met duurzaam bouwen? Zo 
ja, wat versta je dan onder de term duur· 
zaam bouwen? 
Ja, ik zie het vooral als milieuvriendelijk bou
wen en hergebruiken. 

•:• Heb je binnen je opleiding projecten of 
vakken gevolgd die betrekking hebben op 
duurzaam bouwen? Zo ja, heb je deze pro· 
jecten en vakken als leerzaam ervaren? 
Op de HTS werd er bij een aantal vakken en 
projecten op in gegaan, deze waren vrij leer
zaam. 

•:• Heb je ervaring bij een bouwkundig be· 
drijf? Zo ja, hoelang en binnen welk be· 
drijf? 
Ja, tijdens mijn stage op de HTS. 4 maanden 
bij een architectenbureau dat vooral in de 
woningbouw actief was en 4 maanden op de 
bouwplaats bij een uitvoerend bedrijf dat een 
winkelcentrum aan het bouwen was. 

Zo ja, De bouwprojecten waar je het meest aan 
gewerkt hebt zijn: (aanvinken wat van toe· 
passing is) 
0 Woningbouw, x 
0 Senioren huisvesting, 
0 Studentenhuisvesting, 
0 Schoolbouw, 
0 Utiliteitsbouw, x 

o Anders, namelijk .... 
•:• Ken je het Nationaal Pakket Duurza1am 

bouwen? 
Ja 

•:• Heb je het Nationaal Pakket Duurzaam bou
wen (NPD) wel eens toegepast? Zo ja, wat 
vind je van de lay-out, opzet en werking 
van het NPD? Zo nee, kun je omschrijven 
waarom je dat niet hebt gedaan? 
lk heb er vaak van gehoord, maar heb het 
nooit hoeven toe te passen. 

•:• Ken je de DCBA-methode? 
Nee 

•:• Heb je de DCBA-methode wel eens toe· 
gepast? Zo ja, wat vind je van de lay-out, 
opzet en werking van de DCBA·methode? 
Zo nee, kun je omschrijven waarom je dat 
niet hebt gedaan? 
N.v.t. 

•:• Ken je de EPN (energie prestatie norme· 
ring)? 
Ja 

•:• Heb je de EPN wel een toegepast? Zo ja, 
wat vind je van de lay-out, opzet en wer· 
king van de EPN? Zo nee, kun je omschrij· 
ven waarom je dat niet hebt gedaan? 
Ja, 1 keer op stage van de HTS. lk vond het 
een redelijk makkelijk toepasbaar program
ma. 
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Vragenlijst student 4 Zo ja, De bouwprojecten waar je het meest aan 

gewerkt hebt zijn: (aanvinken wat van toe· 
1.Algemene gegevens kandidaten. passing is) 
•!• Naam: 0 Woningbouw, 

Student 4 0 Senioren huisvesting, 

·:· Afstudeerrichting: 0 Studentenhuisvesting, 
Bouwtechniek en architectuur 0 Schoolbouw, 

•!• Vooropleiding: 0 Utiliteitsbouw. x 
MTS, HTS 0 Anders, namelijk .... 

•!• Aantal jaar student op de TUe: •!• Ken je het Nationaal Pakket Duurz:aam 
3jaar bouwen? 

•!• Diploma: Ja 
29-08-03 ·:· Heb je het Nationaal Pakket Duurzaam bou· 

wen (NPD) wel eens toegepast? Zo ja, wat 
2.Type werkzaamheden I ervaring. vind je van de lay-out, opzet en werking 

·:· Ben je bekend met duurzaam bouwen? Zo van het NPD? Zo nee, kun je omschrijven 
ja, wat versta je dan onder de term duur· waarom je dat niet hebt gedaan? 
zaam bouwen? Ja, materiaalkeuzes zijn goed te maken, 
Letterlijk het verlengen van de duurzaam- maar het treft niet de kem van dubo. Bij het 
heid van een gebouw. Ofwel herbestemmen; concept van een nieuw gebouw wordt nog 
onderhoudsarm bouwen. Daamaast de be- niet gekeken naar de NPD. Het is meestal zo 
nadering van Prof. J. Post en waar ik ook op dat architecten aan het eind van het ontwerp-
afgestudeerd ben: De functionele levensduur traject het pakketje tevoorschijn halen, omdat 
van een gebouw wordt gelijk gesteld aan de gemeenten dit meestal eisen. 
technische levensduur. •!• Ken je de DCBA·methode? 

•!• Heb je binnen je opleiding projecten of Nee 
c 

vakken gevolgd die betrekking hebben op ·:· Heb je de DCBA-methode wel eens toe· J! 
duurzaam bouwen? Zo ja, heb je deze pro· gepast? Zo ja, wat vind je van de lay-out, 

c 
CD -a 

jecten en vakken als leerzaam ervaren? opzet en werking van de DCBA·methcxle? t 
Het vak duurzaam bouwen uiteraard. Het Zo nee, kun je omschrijven waarom je dat in 
enige wat ik ervan geleerd heb, is dat je als niet hebt gedaan? 15' c 
TU'er deze vorm van bouwen ook anders kan N.v.t. CD ., 
benaderen. Dus niet alleen de standaard verf- ·:· Ken je de EPN (energie prestatie nonne- s 
systemen en al die andere standaard dubo ring)? > 
oplossingen die op de HTS werden aangedra- Ja CD m 

.!! gen. ==-
•!• Heb je ervaring bij een bouwkundig be· 

m 

drijf? Zo ja, hoelang en binnen welk be-
drijf? 
De stages die ik er gelopen heb: Vanel Bouw-
bedrijf B.V. en OD 205 architecten. Beide 
stages op de MTS. DHV AIB. B.V. ingenieurs-
bureau. Stage op de HTS. 



: 
E •!• Heb je de EPN wel een toegepast? Zo ja, ,, 
;;i" wat vind je van de lay-out, opzet en wer· 
.g king van de EPN? Zo nee, kun je omschrij· 

ven waarom je dat niet hebt gedaan? 
Het is een goede toetsing voor de energie
zuinigheid van een gebouw. Ook hier geldt 
hetzelfde als voor de NPD. Het is meer iets 
plichtmatigs, dan dat het als uitgangspunt 
wordt beschouwd. Verder is het een lastig 
programma en als het gebouwen moet uitre
kenen met een vorm anders dan rechthoekig 
moet de vorm van het gebouw al snel geab
straheerd worden. 



Vragen/ijst student 5 

1.Algemene gegevens kandidaten. 

•!• Naam: 
Student 5 

•!• Afstudeerrichting: 
AO 

•!• Vooropleiding: 
VWO, Groenlo; HTS Bouwkunde, Arnhem 

•!• Aantal jaar student op de TUe: 
4° jaar 

•!• Diploma: (datum) 
maart 2004 

2.Type werkzaamheden I ervaring. 

•!• Benje bekend met duurzaam bouwen? Zo 
ja, wat versta je dan onder de term duur· 
zaam bouwen? 
Ja, onder duurzaam bouwen versta ik het 
bouwen met een zo gering mogelijke beslag
legging op de uitputbare natuurlijke bronnen. 

•!• Heb je binnen je opleiding projecten of 
vakken gevolgd die betrekking hebben op 
duurzaam bouwen? Zo ja, heb je deze pro· 
jecten en vakken als leerzaam ervaren? 
Nee, ik heb geen specifieke vakken t.a.v. 
duurzaam bouwen gevolgd. 

•!• Heb je ervaring bij een bouwkundig be· 
drijf? Zo ja, hoelang en binnen welk be· 
drijf? 
Freelance werkzaamheden op een klein ar
chitectenbureau vanaf 1998. 
Stage (6 mnd) bij architectenbureau Schuur

man Wiedijk Architecten Adviseurs 1999 

Stage (6 mnd) bij aannemer BAM 1999 
Zo ja, De bouwprojecten waar je het meest aan 

gewerkt hebt zijn: (aanvinken wat van toe· 
passing is) 
0 Woningbouw, x 
0 Senioren huisvesting, 

0 Studentenhuisvesting, 
0 Schoolbouw, 

0 Utiliteitsbouw. x 

o Anders, namelijk ... . 

•!• Ken je het Nationaal Pakket Duurzaam 
bouwen? 

Ja 
•!• Heb je het Nationaal Pakket Duurzaam bou· 

wen (NPD) wel eens toegepast? Zo ja, wat 
vind je van de lay-out, opzet en werking 
van het NPD? Zo nee, kun je omschrijven 
waarom je dat niet hebt gedaan? 
Niet specifiek toegepast. Tijdens mijn stage 
heb ik er wel naar gekeken, maar dei duur

zaamheid van een bepaald product is vaak 

erg afhankelijk van de wijze waarop het wordt 
beoordeeld, waardoor er tegenstrijdi~1heden 

tussen verschillende onderzoeken b1istaan. 
Vandaar dat we niet het NPD blindelin~1s heb
ben gevolgd. 

•!• Ken je de DCBA-methode? 
Nee 

•!• Heb je de DCBA-methode wel eens toe· 
gepast? Zo ja, wat vind je van de lay-out, 
opzet en werking van de DCBA·me1hode? 
Zo nee, kun je omschrijven waarom je dat 
niet hebt gedaan? 
N.v.t. 

•!• Ken je de EPN (energie prestatie norme· 
ring)? 
Ja 

•!• Heb je de EPN wel een toegepast? Zo ja, 
wat vind je van de lay-out, opzet en wer· 
king van de EPN? Zo nee, kun je omschrij· 
ven waarom je dat niet hebt gedaan·~ 

Ja, maar slechts de dos-versie. lk neeim aan 

dat er tegenwoordig nieuwere versies zijn, 

waarmee ik geen ervaring heb. 
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Vragenlijst student 6 

1.Algemene gegevens kandidaten. 

•!• Naam: 
Student 6 

•!• Afstudeerrichting: 
BTO 

•!• Vooropleiding: 
HAVO HTS 

•!• Aantal jaar student op de TUe: 
3jaar 

•!• Diploma: (datum) 
4 november '03 

2.Type werkzaamheden I ervaring. 
•!• Ben je bekend met duurzaam bouwen? Zo 

ja, wat versta je dan onder de term duur
zaam bouwen? 
Modewoord. 
Meest duurzame manier van bouwen is om 
niet te bouwen. 
In de huidige markt zijn er ontwikkelingen 
waarbij de kreet 'duurzaam bouwen' wordt 
gehanteerd. Een mogelijke onderverdeling: 

Long Life; relatie economische functio
nele technische en esthetische levens
duur. 
Loose fit; aanpasbaarheid, flexibiliteit en 
demontabiliteit. 
Low-energy; energieverlies beperken en 
eigen energy opwekking. 
Industrial efficiency; prefabricering van 
de bouw. 

•!• Heb je binnen je opleiding projecten of 
vakken gevolgd die betrekking hebben op 
duurzaam bouwen? Zo ja, heb je deze pro· 
jecten en vakken als leerzaam ervaren? 
We hebben het vak duurzaam bouwen ge
volgd. Niet echt leerzaam geweest. 

•!• Heb je ervaring bij een bouwkundig be· 
drijf? Zo ja, hoelang en binnen welk be
drijf? 
Stage HTS, 100 dgn. 
Bij aannemersbedrijf Gebr van de ven in 

Tilburg. (holding Jongen bouwgroep) 

Zo ja, De bouwprojecten waar je het meest aan 

gewerkt hebt zijn: (aanvinken wat van toe
passing is) 
0 Woningbouw, x 
0 Senioren huisvesting, 
0 Studentenhuisvesting, 
0 Schoolbouw, 
0 Utiliteitsbouw, x 
o Anders, namelijk .... 

•!• Ken je het Nationaal Pakket Duurzaam 
bouwen? 
Nee, ken alleen de naam! 

•!• Heb je het Nationaal Pakket Duurzaam bou
wen (NPD) wel eens toegepast? Zo ja, wat 
vind je van de lay-out, opzet en werking 
van het NPD? Zo nee, kun je omschrijven 
waarom je dat niet hebt gedaan? 
N.v.t. 

•!• Ken je de DCBA-methode? 
Nee 

•!• Heb je de DCBA-methode wel eens toe
gepast? Zo ja, wat vind je van de lay-out, 
opzet en werking van de DCBA-methode? 
Zo nee, kun je omschrijven waarom je dat 
niet hebt gedaan? 
N.v.t. 

•!• Ken je de EPN (energie prestatie norme
ring)? 
Ja, 

•!• Heb je de EPN wel een toegepast? Zo ja, 
wat vind je van de lay-out, opzet en wer
king van de EPN? Zo nee, kun je omschrij· 
ven waarom je dat niet hebt gedaan? 
Ja, het programma werkt wel overzichtelijk al
leen hecht ik weinig waarde aan de uitkomst. 
Mijn inziens is het conservatief ingesteld en 
gebaseerd op standaardsystemen. Volgens 
mij komt de synergie van innovatieve projec
ten niet tot uiting bij de invoer in de EPN. 





BIJLAGE VI 
OPDRACHTEN 

WORKSHOP 

Ontwerpopdracht schetsontwerp 

1. Opdrachtomschrijving 

Ontwerp 6 geschakelde eengezinswoningen binnen 
de gegeven situatie die voldoen aan het programma 
van eisen. Maak bij het ontwerpen gebruik van stap 
1 van het instrument. Kies hierbij per onderdeel een 
ontwerpniveau. Rapporteer waarom welke keuzes 

worden genomen. 

2. De tijd 

Deze opdracht dient binnen 60 minuten te worden 
voltooid. 

3. Benodigde informatie en materiaal 

Voor aanvang van de opdracht om een schetsont
werp te maken, wordt het volgende uitgedeeld: 

Aan beiden: 
•!• Deze toelichting; 
•!• Stap 1 van instrument; 
•!• Het programma van eisen; 
•!• Situatie. 
Aan architect: 
•!• Schetsrol; 
•!• Schetspotlood; 
•!• Zwarte fineliner; 
•!• Kleurpotloden; 
•!• 6 x A4 kalkvellen. 
Aan opdrachtqever: 
•!• Gelinieerd papier; 
•!• Zwarte fineliner. 

4. Rolverdeling 

Voor de schetsontwerpopdracht moet de architect 
een ontwerp maken, waarbij hij gebruik maakt van 
stap 1 van het instrument. Het is de bedoeling dat 
de opdrachtgever en de architect samen er voor 
waken dat voldaan wordt aan het programma van 

eisen. De opdrachtgever is een werknemer van een 

woningcorporatie. Hij rapporteert kort en bondig 
waarom bepaalde keuzes genomen worden en 
welke risico's deze met zich meebrengen, bijvoor
beeld: gekozen is voor een plat dak, het risico is dat 
actieve zonne-energie moeilijk te integreren is. Het 
is niet de bedoeling dat de opdrachtgever meehelpt 
het ontwerp te maken, wel mag er een discussie 
ontstaan over de te kiezen ontwerpniveaus. 

5. Het verwachte eindresultaat 

Na het verstrijken van 30 minuten wordt binnen het 
groepje een evaluatiemoment ingelast. Hiervoor 
dient over het volgende te zijn nagedacht: 
•!• De te gebruiken ontwerpniveaus uit stap 1; 

•!• Concepten; 
•!• Kavelindeling; 
•!• Orientatie; 
•!• Bouwvolume; 
•!• Dakvorm; 
•!• Enz. 
Tijdens deze evaluatie worden knopen doorgehakt 
en word! overgegaan tot de uitwerking van het 
schetsontwerp, hiervoor is ook 30 minuten gereser
veerd. Na het doorlopen van deze opdracht dient 
het volgende aanwezig te zijn: 
•!• Kavelindeling in schetsvorm op 1 A4 kalkvel; 
•!• Plattegronden van begane grond en ver

diepingen in schetsvorm getekend op 3 A4 
kalkvellen; 

•!• Voor-, zij- en achtergevel in schetsvorm gete
kend op 1 A4 kalkvel; 

•!• Een 3d schets op 1 A4 kalkvel; 
•!• Rapportage (kort) hoe met de ontwerpniveaus 

is omgegaan en waarom bepaalde beslissin
gen zijn genomen. 
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Programma van eisen schetsontwerp 

Algemene eisen 

•:• 6 geschakelde woningen; 
•:• Voor de woningen geldt: 

o Max. 3 lagen; 

Ontwerpopdracht voor/opig ontwerp 

1. Opdrachtomschrijving 

Maak met behulp van stap 2 een keuze voor de 
draagstructuur, het installatieconcept en eventueel 
aanvullende duurzame installaties voor het gemaak-

o Beukmaat van 5,4 meter; te schetsontwerp. lndien bijvoorbeeld een keuze 
o Diepte van 9,6 meter; gemaakt wordt voor een bepaalde draagstructuur, 
o Aanwezig een berging; omdat deze het beste past binnen het programma 

o Garage niet aanwezig; van eisen, dan dient het ontwerp zo veranderd te 
o Parkeren vindt plaats op een gezamen- worden dat de gekozen draagstructuur hierin past. 

lijke parkeerplaats die op niet op de Daarnaast worden in deze stap aanvullende eisen 
kavel gesitueerd is; 

o 1 woonkamer, 1 keuken, 1 badkamer 
met toilet en 1 apart toilet en 3 slaapka
mers. 

•:• De bomen in de omgeving dienen te blijven 
staan; 

•:• Er is geen stadsverwarming in de omgeving 
aanwezig; 

•:• Het ontwerp moet voldoen aan het heden
daagse bouwbesluit; 

Dubo eisen 

Groep 1: 
Het ontwerp mag maximaal een materiaalcoef
ficient van 80 hebben. 

Groep 2: 

gegeven in het programma van eisen. Het ontwerp 
dient niet te worden aangepast aan deze aanvullen
de eisen. lndien bijvoorbeeld de eis wordt gesteld 
dat de woning flexibel dient te zijn, dan hoeft het 
schetsontwerp niet aan deze eis te worden aange
past. Wei moet in de uitwerking de beslissingen uit 
stap 2 gebaseerd zijn op deze aanvullende eisen. 
Rapporteer waarom welke keuzes worden geno
men. 

2. Detijd 

Deze opdracht dient binnen 45 minuten te worden 

voltooid. 

3. Benodigde informatie en materiaal 

Voor aanvang van de opdracht om een schetsont
werp te maken, wordt het volgende uitgedeeld: 

Het ontwerp dient een energiecoefficient te hebben Aan beiden: 

die lager is dan 0,85. •:• Deze toelichting; 

Groep 3: 
Het ontwerp mag maximaal een materiaalcoeffi
cient van 80 hebben en dient een energiecoefficient 
te hebben die lager is dan 0,85. 

Tekeningen 

In de figuren 1 en 2 is te zien hoe het eindresultaat 

na deel 1 van de workshop eruit moet zien. 

•:• Stap 2 & 3 van het instrument; 
•:• Het aangevulde programma van eisen. 
Aan architect: 
•:• Liniaal; 
•:• 4 x A4 papiervellen. 
Aan opdrachtqever: 
•:• Liniaal; 
•:• Potlood. 

4. Rolverdeling 

De architect kiest een draagstructuur, een instal
latieconcept en eventuele aanvullende installaties. 



Beslaande bebouwing 

Figuur 1 Situatie voor de workshop 
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Figuur 2 Voorbeelden van de uitwerking stap 1 

Nieuwbouwwijk in Waalre 

I 

lndien nodig past hij zijn ontwerp aan. De opdracht- wel een discussie ontstaan. De opdrachtgever mag 
gever rapporteert kort en bondig waarom bepaalde helpen bij het uittekenen van het eindresultaat (om 
keuzes genomen worden en houdt in de gaten dat tijd te besparen). 
de architect voldoet aan het programma van eisen. 
Het is niet de bedoeling dat de opdrachtgever zich 
gaat bemoeien met het ontwerp, ook hier mag er 
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E 5. Het verwachte eindresu/taat Groep 3: 

"D 
; Na het verstrijken van de 45 minuten moet het vol- Het ontwerp mag maximaal een materiaalcoeffi-
.g gende aanwezig zijn: cient van 80 hebben en dient een energiecoefficient 

•!• Plattegronden van begane grond en verdie- te hebben die lager is dan 0,85. 

pingen getekend met liniaal op 3 A4 papier-
vellen. Aanvullende eisen 

•!• Voor-, zij- en achtergevel getekend met liniaal 
op 1 A4 papiervel. 

•!• Rapportage (kort) waarom bepaalde beslis
singen zijn genomen. 

Programma van eisen voorlopig en defi
nitief ontwerp 

Algemene eisen 

•!• 6 geschakelde woningen; 
•!• Voor de woningen geldt: 

o Max. 3 lagen; 
0 

0 

0 

0 

0 

Beukmaat van 5,4 meter; 
Diepte van 9,6 meter; 
Aanwezig een berging; 
Garage niet aanwezig; 
Parkeren vindt plaats op een gezamen
lijke parkeerplaats die op niet op de 
kavel gesitueerd is; 

o 1 woonkamer, 1 keuken, 1 badkamer 
met toilet en 1 apart toilet en 3 slaapka
mers. 

•!• De bomen in de omgeving dienen te blijven 
staan; 

•!• Er is geen stadsverwarming in de omgeving 
aanwezig; 

•!• Het ontwerp moet voldoen aan het heden
daagse bouwbesluit; 

Dubo eisen 

Groep 1: 
Het ontwerp mag maximaal een materiaalcoef
ficient van 80 hebben. 

Groep 2: 

Het ontwerp dient een energiecoefficient te hebben 
die lager is dan 0,85. 

Groep 1: 
•!• Het ontwerp dient goed te scoren met betrek

king tot brandwerendheid; 
•!• De materialen dienen goed hergebruikt te 

kunnen warden. 

Groep 2: 
•!• De woningen dienen zo onderhoudsvriende

lijk mogelijk te zijn; 
•!• In de woning dient een goede luchtkwaliteit 

aanwezig te zijn. 

Groep 3: 
•!• Zorg voor zo min mogelijk afval tijdens de 

bouw van de woningen; 
•!• In de woning dient een goede luchtkwaliteit 

aanwezig te zijn. 

De aanvullende eisen hoeven niet in het schets
ontwerp te warden verwerkt. Uitgegaan moet 
warden van het al aanwezige schetsontwerp. Bij de 
uitwerking dient zoveel mogelijk rekening te warden 
gehouden met bovenstaande aanvullende eisen. 

Tekeningen 

In de figuur 3 is te zien hoe het eindresultaat na deel 
2 en 3 van de workshop eruit moet zien. 

Ontweropdracht definitief ontwerp 

1. Opdrachtomschrijving 

Maak met behulp van stap 3 een keuze voor de 
begane grondvloer, de verdiepingsvloer, het bin
nenblad, het warm tapwatertoestel en het verwar
mingstoestel. lndien een bepaalde keuze op een 
dusdanige wijze invloed heeft op het ontwerp dat dit 
veranderd moet warden, moeten de tekeningen van 
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Figuur 3 Voorbeelden van de uitwerking stap 2 & 3 

opdracht 2 (ontwerpopdracht voorlopig ontwerp) 
aangepast worden.Daarnaast geldt ook voor deze 
opdracht, dat de aanvullende eisen (uit stap 2) in 
het programma van eisen van toepassing zijn. In de 
uitwerking moet zoveel mogelijk rekening warden 
gehouden met deze aanvullende eis. Rapporteer 
waarom welke keuzes warden genomen. 

2. Detijd 

Deze opdracht dient binnen 45 minuten te warden 
voltooid. 

3. Benodigde informatie en materiaal 

Voor aanvang van de opdracht om een schetsont
werp te maken, wordt het volgende uitgedeeld: 
Aan beiden: 
•!• Deze toelichting. 
Aan architect: 
•!• 4 x A4 papiervellen. 

4. Rolverdeling 

De architect maakt de keuzes. lndien nodig past hij 
zijn ontwerp aan. De opdrachtgever rapporteert kart 
en bondig waarom bepaalde keuzes genomen war
den en houdt in de gaten dat de architect voldoet 
aan het programma van eisen. Het is niet de bedoe
ling dat de opdrachtgever zich gaat bemoeien met 
het ontwerp, wel mag een discussie ontstaan over 
de keuzes uit stap 3. De opdrachtgever mag helpen 
bij het uittekenen van het eindresultaat (om tijd te 
besparen). 

5. Het verwachte eindresultaat 

Na het verstrijken van de 45 minuten moet het vol
gende aanwezig zijn: 
•!• Plattegronden van begane grand en verdie

pingen getekend met liniaal op 3 A4 papier
vellen; 



I 
E •:• Voor-, zij- en achtergevel getekend met liniaal 
32. op 1 A4 papiervellen; ;; 
.g •:• Rapportage (kort) waarom bepaalde beslis-

singen zijn genomen. 



BIJLAGE VII 
EVALUATIEFORMU- 7

· 

LIER WORKSHOP 

Evaluatieformulier a. 
1. Heb je stap 1 doorgelezen voor de work· 

shop? 
Ja I Nee 

Suggesties tot verbetering: 
Heb je naar stap 3 gekeken terwijl je in stap 

2 bezig was? 
Ja I Nee 

Hoe beoordeel je de samenhang tussen de 
verschillende stappen? 
Slecht I Redelijk I Goed I Uitstekend 
Suggesties tot verbetering: 

2. Hoe beoordeel je de gebruiksvriendelijk· 9. Hoe beoordeel je de mate waarop het in· 

heid van: 
Stap 1: Slecht I Redelijk I Goed I Uitstekend 
Stap 2: Slecht I Redelijk I Goed I Uitstekend 
Stap 3: Slecht I Redelijk I Goed I Uitstekend 
Suggesties tot verbetering: 

3. Hoe beoordeel je de handleiding van: 
Stap 1: Slecht I Redelijk I Goed I Uitstekend 
Stap 2: Slecht I Redelijk I Goed I Uitstekend 
Stap 3: Slecht I Redelijk I Goed I Uitstekend 
Suggesties tot verbetering: 

4. Hoe beoordeel je de mate van ontwerpvrij· 
heid over het gehele instrument? 
Slecht I Redelijk I Goed I Uitstekend 
Suggesties tot verbetering: 

5. Hoe beoordeel je de inhoud van de stap· 
pen: 
(Zijn er veel aandachtpunten in opgeno· 
men die vooraf aan de workshop nog niet 
bekend waren?) 
Stap 1: Slecht I Redelijk I Goed I Uitstekend 
Slap 2: Slecht I Redelijk I Goed I Uitstekend 
Stap 3: Slecht I Redelijk I Goed I Uitslekend 
Suggesties tot verbetering: 

6. Hoe beoordeel je de voorbereiding van: 
Stap 1 op stap 2: 
Slecht I Redelijk I Goed I Uitstekend 
Slap 2 op stap 3 
Slecht I Redelijk I Goed I Uitstekend 

strument aansluit op het ontwerpproces? 
Slecht I Redelijk I Goed I Uitstekend 
Suggesties tot verbetering: 
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Antwoorden eva/uatieformulier 
1. Heb je stap 1 doorgelezen voor de work· 

shop? 
5 van de 6 deelnemers hebben stap 1 doorge
lezen voordat ze deelname aan de workshop 

2. Hoe beoordeel je de gebruiksvriendelijk· 
heid van: 
De gebruiksvriendelijkheid wordt als volgt 
beoordeeld: 

Gebruiksvriendelijkheid 

Opmerkingen I suggesties tot verbetering: 
•:• Digitaliseren 
•:• Blijf helder werken met goede voorbeel

den 
•:• Veel informatie voor in een workshop, 

een boomstructuur is deze specificatie
bladen werkt verhelderend 

•:• De tabellen zijn niet altijd even duidelijk. 
Negatieve onderdelen worden positief 
beoordeeld. 

3. Hoe beoordeel je de handleiding van: 
De handleiding wordt als volgt beoordeeld: 

Handleiding 
f s~;,1--·-· ·-·······-··· 
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' • Stap3 

Opmerkingen I suggesties tot verbetering: 
•:• Zorg dat het kort en krachtig blijft. 
•:• Door de tijd (workshop) niet goed in 

kunnen verdiepen, maar na uitleg wel 
duidelijk, onbekendheid dus 

4. Hoe beoordeel je de mate van ontwerpvrij· 
heid over het gehele instrument? 
De mate van ontwerpvrijheid over het gehele 
instrument wordt als volgt beoordeeld? 

Ontwerpvrijheid mat instrument 

Opmerkingen I suggesties tot verbetering: 
•:• Door het ontbreken van de kosten is de 

ontwerpvrijheid 'te' groot. 
•:• De aangehouden werkwijze is om eerst 

een heel grof concept te ontwikkelen en 
daarna het instrument pas te gebruiken. 
(aangegeven door een groep) 
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E 5. Hoe beoordeel je de inhoud van de stap

pen: 
(Zijn er veel aandachtpunten in opgeno
men die vooraf aan de workshop nog niet 
bekend waren?) 
De inhoud wordt als volgt beoordeeld: 

lnhoud 

St>p1 

] Sl>p2 

St>p3 

Opmerkingen I suggesties tot verbetering: 
•!• Op de raakvlakken van de onderdelen 

zitten de complicaties; 

De voorbereiding van Stap 2 op stap 3 wordt 
als volgt beoordeeld: 

Opmerkingen I suggesties tot verbetering: 
•!• De stappen sluiten op elkaar aan. 

7. Heb je naar stap 3 gekeken terwijl je in stap 
2 bezig was? 
2 groepjes hebben niet naar stap 3 gekeken 
terwijl ze met stap 2 bezig waren, 1 groepje 
heeft dit wel gedaan. 

8. Hoe beoordeel je de samenhang tussen de 
verschillende stappen? 
De samenhang tussen de verschillende stap
pen wordt als volgt beoordeeld: 

Samenhang tussen stappen 
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•!• De verwachte volgorde van stap 1 is iets 
anders. Keuze vorm en type van woning 
eerst, daarna pas zonne-energie. 

•!• Met stap 1 krijgt de EPN een gezicht, J 
direct zijn de gevolgen van bepaalde 
beslissingen te zien. 

6. Hoe beoordeel je de voorbereiding van: 
De voorbereiding van Stap 1 op stap 2 wordt 
als volgt beoordeeld: 

' Sl>p1 opstap2 

· ] St>p2opstap3 

~ Sl>p1opstap2 

! 

Voorbereiding 

Opmerkingen I suggesties tot verbetering: 
•!• Stap 1 lijkt best los te staan van stap 

2 en 3. Het onderdeel indeling lijkt niet 
voor te komen in stap 2 en 3. 



9. Hoe beoordeel je de mate waarop het in· 
strument aansluit op het ontwerpproces? 
De mate waarop het instrument aansluit op 
het ontwerpproces wordt als volgt beoor
deeld: 

Aansluiting op ontwerpproces 

Opmerkingen I suggesties tot verbetering: 
•!• Er blijft ergens toch een onderscheid 

tussen ontwerp en eisen. De eisen war
den al vlug in het ontwerp meegenomen. 
Oat is dus een goed ding. 






