
Afstudeerders:  Arjan Berens   
    297070 

   Jorn Kral 
   291295 

     Afstudeergroep: 41 
      

Opdrachtgever:  Hanzehogeschool Groningen 
     Bedrijf:   VolkerWessels   
     Opleiding:  Bouwkunde 
     Begeleider School: Mevr. I. de Jong  
   

 

GREENUPGRADE 

GESTAPELDE 

WONINGBOUW  
 

21-6-2011 
Emmen 

Pilotproject  
Maximiliaanstraat te Rotterdam 

 
Onderzoek naar de mogelijkheden van het upgraden van 
vooroorlogse panden die tevens worden samengevoegd.  
 



 

 
 

P
a

g
in

a
1

 

TITELPAGINA 
 
Betreft:   Onderzoeksrapport  ten behoeve van het afstuderen aan de   
   Hanzehogeschool Groningen, faculteit SABC, Architectuur, Bouwkunde
    en Civiele techniek, opleiding Bouwkunde. 
 
Afstudeerrichting:  Duurzaamheid en energiebesparing 
 
Titel:    GreenUpgrade gestapelde woningbouw 
 
Datum:  februari t/m juni 2011 
 
Afstudeergroep: 41 
 
Studenten:  Arjan Berens    Jorn Kral 
   Kamerlingswijk w.z. 83   Van der Scheerstraat 27 
   7894AN Zwartemeer   9406 JK, Assen 
   a.b.berens@st.hanze.nl   j.kral@st.hanze.nl 

Studentnummer: 297070   Studentnummer: 291295 
 
Afstudeerbegeleiders Hanzehogeschool Groningen:  
 

1ste beoordelaar    2de  beoordelaar 
Mevr. I. de Jong   Dhr. G. Ribberink 
Docent Bouwkunde/Architectuur Docent Bouwfysica 
Hanzehogeschool Groningen  Hanzehogeschool Groningen 
Zernikeplein 11    Zernikeplein 11 
9747 AS,  Groningen   9747 AS,  Groningen 
050 – 595 45 81   050 – 595 31 81 
i.s.de.jong@pl.hanze.nl   g.j.ribberink@pl.hanze.nl 
 

Bedrijfsbegeleiders VolkerWessels:  
 

Dhr. J. Biesma 
Conceptontwikkelaar   
VolkerWessels Bouw- & Vastgoedontwikkeling 
Reggesingel 4 
7461 BA, Rijssen 
0548-540250 
jbiesma@volkerwessels.com 
 
Dhr. J. Meijerink 
Hoofd afd. product- en conceptontwikkeling 
VolkerWessels Bouw- & Vastgoedontwikkeling 
Reggesingel 4 
7461 BA,  Rijssen 
0548 – 540250 
jmeijerink@volkerwessels.com 

   

 



 

 
 

P
a

g
in

a
2

 

SAMENVATTING 
 
Hoe kunnen twee kleine woningen samengevoegd worden tot één grotere woning? Dit 
onderzoeksrapport beschrijft wat er nodig is om dit te kunnen realiseren aan de hand van een 
pilotproject. Daarnaast wordt onderzocht welke energielabels daarmee gehaald kunnen worden.  
Welke bouwkundige en installatietechnische maatregelen zijn hiervoor nodig en wat zijn daarvan 
de financiële consequenties?  
 
Er wordt antwoord gegeven op de vraag hoe twee woningen van ongeveer 50 m² samengevoegd 
kunnen worden tot één grotere woning van ongeveer 100m². Daarbij is de doelstelling opgelegd om 
de woningen energielabel C te geven. 
Aan de hand van een aantal deelvragen moet inzichtelijk worden hoe de woningen samengevoegd 
kunnen worden en welk energielabel er behaald wordt. Per hoofdstuk wordt dieper ingegaan op 
deze vragen en daaruit worden conclusies getrokken.  
De conclusies van de bouwkundige en installatietechnische hoofdstukken zijn vervolgens verwerkt 
naar een energielabel voor de woningen. En dienen als basis voor de financiële consequenties van 
de woningen. 
 
Uiteindelijk is in het pilotproject de doelstelling van energielabel C overstegen. Beide woningen 
hebben volgens de uitwerkingen energielabel B gehaald. Aan de hand van relatief eenvoudige 
ingrepen is dit mogelijk. 
 
Het onderzoeksrapport is in samenwerking met bouwconcern VolkerWessels uitgevoerd. Naast de 
begeleiding heeft VolkerWessels gefaciliteerd in de vorm van dit pilotproject.  
VolkerWessels heeft reeds een renovatieconcept ontwikkeld voor grondgebonden woningen. Dit 
pilotproject moet bijdragen aan een renovatieconcept voor de gestapelde woningbouw.  
 
Via deze weg willen wij alle betrokken partijen bedanken voor hun inzet en samenwerking, en in 
het bijzonder de begeleiding vanuit de Hanzehogeschool Groningen en VolkerWessels.  
Mevr. De Jong van de Hanzehogeschool Groningen was bij het project betrokken als 
afstudeerbegeleider maar w\toonde ook persoonlijke interesse. Dhr. Ribberink van de 
Hanzehogeschool Groningen heeft naast het vervullen van de functie lezer ons op weg geholpen 
met bouwfysica.  
Daarnaast willen we VolkerWessels bedanken voor de faciliteiten die ons zijn aangeboden. Met 
name de werkplekken en de ondersteuning van de werknemers bij Koenen Bouw te Emmen. Zij 
hebben ons in het algemeen tips kunnen geven, maar ook ondersteund in de uitwerking en met 
name de begroting.  
Ook danken wij dhr. Meijerink voor de aangeboden kans in de vorm van het pilotproject. Als 
laatste maar zeker niet de minste willen wij dhr. Biesma bedanken voor zijn begeleiding in de vorm 
van een tweewekelijkse bijeenkomst en persoonlijke ondersteuning en bijdrage. Daarnaast heeft hij 
ons in contact gebracht met andere bedrijven, die ons hebben ondersteund in de uitwerking van het 
onderzoek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arjan Berens 
Jorn Kral 
 
Emmen, 21-06-2011 
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1 INLEIDING 
 
Het pilotproject is aangeboden door VolkerWessels. Binnen het bouwconcern gaan de panden 
opgeknapt worden in samenwerking met een aantal andere partijen. Het pand bevind zich in de 
wijk Oud-Charlois in Rotterdam. 
 
De wijk heeft te maken met een slecht imago waardoor de `sociale stijgers` de wijk verlaten. Om 
de wijk meer diversiteit te geven en meer leefbaar te maken probeert men deze doelgroep in de 
wijk te houden. Gezien de voorzieningen in de wijk moet dat geen probleem zijn.  
Enig nadeel is het huidige woningaanbod in de wijk. Deze sluit niet aan bij de wens van de 
doelgroep die men in de wijk wil houden, of naar de wijk wil halen. Het woonoppervlak van de 
woningen is veelal te klein. 
 
Om deze reden wil men de panden anders indelen. Voorafgaand aan dit onderzoeksrapport is een 
onderzoek gedaan naar de indeling van de panden. Dit is gedaan door de Veldacademie, vier 
studenten van de TU Delft hebben de mogelijke indelingen onderzocht. Op basis van één van deze 
indelingen is het onderzoek verder uitgewerkt, de plattegronden worden aangehouden. 
In navolging van dat onderzoek zijn wij verder gegaan met het uitwerken van de volgende 
hoofdvraag: Hoe kunnen twee vooroorlogse woongebouwen met vier bouwlagen en meerdere 
‘kleine’ appartementen (50m²) worden samengevoegd tot een aantal ‘grotere’ appartementen 
(100m²). 
 

Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen:  
 
-  Welke bouwkundige ingrepen zijn nodig voor het samenvoegen van 2 appartementen van     

50m², waarbij een bepaald label behaald dient te worden(ambitie label C)?  
 
- Welke installaties kunnen toegepast worden en wat zijn verschillen qua EI-index, in de 

woningen die ontstaan door het samenvoegen van twee panden? 
 

- Wat zijn de financiële consequenties van de bouwkundige en installatietechnische 
aanpassingen die wordt gedaan en hoe kunnen de investeringen terugverdiend worden? 
 
 
 

Aan de hand van deze vragen wordt de hoofdvraag beantwoord. Met in het achterhoofd houdend 
dat de woningen na de renovatie minimaal een energielabel C moeten hebben.  
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2 ONDERZOEKSMETHODE 

2.1.0 Gegevens onderzoek 
De onderzoeksgroep bestaat uit de samenwerking tussen Arjan Berens en Jorn Kral. Arjan Berens 
richt zich met name op de bouwkundige onderdelen van het onderzoek. Jorn Kral richt zich op de 
installatietechnische en financiële kant.  
 
Aan de hand van aangeleverde stukken wordt de woning uitgewerkt. Er wordt een onderzoek 
uitgevoerd naar de mogelijkheden op installatietechnisch en bouwkundig vlak. De uitkomsten 
daarvan worden vervolgens verwerkt in een aannemersbegroting. Veel informatie zal door 
literatuurstudie verzameld worden, daarnaast worden externe partijen benaderd voor extra 
toelichting. Daarnaast wordt de kennis binnen het afstudeerbedrijf, maar ook externe partijen 
gebruikt om onderzoeksresultaten te verifiëren. Zo moeten de resultaten zo veel mogelijk met de 
werkelijkheid overeen komen. 
Daarnaast worden verschillende bezoeken ingepland bij externe bedrijven, of partijen die betrokken 
zijn bij het project. Hierbij proberen de afstudeerders zoveel mogelijk samen de bezoeken bij te 
wonen. Van de bezoeken worden verslagen gemaakt. 
 
Aan de hand van het programma EPA-W worden de energielabels bepaald en voor de 
aannemersbegroting wordt gebruik gemaakt van het calculatieprogramma  
`Kraan Begroot&Bewerk`. Voor het waarborgen van de juiste invoer wordt hierbij ondersteuning 
gevraagd vanuit het werkveld.  
 
2.2.0  Begrippenli jst 
Samenvoegen:  Aparte wooneenheden worden samengevoegd tot één, grotere,   
   wooneenheid.  
    
EPA-W/VABI: EPA-W is een software pakket, ontwikkeld door VABI speciaal voor de 

woningbouw. Met dit programma kan men energielabels van woningen 
bepalen.  

 
Energie-index(EI): Eenheid dat de waarde van energiezuinigheid van een woning aantoont. 

Aan de energie-index is een energielabel gekoppeld, afhankelijk van de 
waarde van de energie-index.  

 
Inventum Ecolution 50 Een installatiemogelijkheid, het is een soort warmtepomp dat tevens  
   mechanische ventilatie verzorgt. Deze installatie wordt regelmatig  
   genoemd in het verslag.  
 
Rc waarde  Dikte van het materiaal / Lambda waarde van het product levert de rc  

waarde. De rc waardes in het verslag zijn inclusief de achterliggende 
constructie, tenzij anders is aangegeven. 
 

2.3.0 Aannames 
Ontwerpen TU Delft: Vier studenten van de TU Delft hebben zich voorafgaand aan dit 

onderzoeksrapport bezig gehouden met een onderzoek naar het 
samenvoegen van woningen binnen hetzelfde pilotproject. Één van de 
varianten die zij hebben uitgewerkt wordt in het onderzoeksrapport verder 
onderzocht. Het ontwerp van de studenten van de TU Delft wordt daarbij 
als basis aangehouden.     

 
Begroting: De begroting zal worden opgesteld conform een aannemersbegroting van 

VolkerWessels. Waar mogelijk zal gebruik gemaakt worden van prijzen uit 
mantelcontracten die VolkerWessels met verschillende leveranciers en 
onderaannemers heeft gesloten.  
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Puntenberekening: Ten behoeve van de exploitatiebegroting wordt een huurprijs berekend aan 
de hand van een zogenaamde ‘puntenberekening’ conform het woning 
waarderingsstelsel (WWS).  

 
Hoogte gas- en   Om een optimaal rendement te bepalen wordt voor één type installatie 
Elektraprijs: de besparing berekend aan de hand van het gas- en eelektraverbruik. De 

prijzen die hiervoor worden gehanteerd zijn €0,66 voor 1 m³ gas en €0,22 
per kWh. 

 
Bouwkundige staat: De bouwkundige staat van het pand hebben wij als redelijk aan genomen. 
    De scheurvorming aan de voorzijde in het metselwerk en de balkons is  
   daarin meegenomen maar wordt niet als ernstig ingeschat. 
C-label: Het behalen van een C-label voor de woningen wordt aangehouden als 

doelstelling van de renovatie.  
 
Bouwkundige  Voor het bepalen van de energielabels zijn twee bouwkundige varianten 
varianten:  opgesteld. In bouwkundig variant 1 wordt de isolatiewaarde van de schil 

gebracht naar een Rc-waarde van 3,0 m²K/W. In bouwkundig variant 2 is 
dat 5,0 m²K/W. Bij beide varianten mag de isolatiewaarde maximaal 0,2 
afwijken. 
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3  PROJECTOMSCHRIJVING  

3.0.0 Inleiding 
Op 1 april jl. heeft een groep studenten van de TU Delft een presentatie verzorgd over het 
onderwerp ‘samenvoegen’. Zij hebben zich binnen het pilotproject bezig gehouden met het 
samenvoegen van appartementen. 
De panden bevinden zich in de wijk `Oud-Charlois` in Rotterdam. Deze wijk heeft te maken met 
selectieve migratie en de gemeente Rotterdam wil daar wat aan doen. Met oog op deze doelstelling 
zijn plattegronden ontworpen voor andere doelgroepen. Deze doelgroepen hebben een vraag naar 
meer gebruikersoppervlak. Om deze reden worden woningen van ongeveer 50 m² samengevoegd, 
tot bijvoorbeeld één woning van +/- 100m². 
 
Van de drie panden zijn twee identiek aan elkaar en tegelijk gebouwd. Daarnaast staat een pand dat 
waarschijnlijk uit een ander bouwjaar komt, maar is in ieder geval anders qua indeling en lengte. 
Voor de twee panden die identiek zijn aan elkaar gaan wij deze woningverbetering uitwerken. Aan 
de hand van een ontworpen nieuwe indeling van de studenten van de TU Delft. Tijdens de 
presentatie zijn verschillende voorstellen qua indeling gedaan. Voor het samenvoegen van twee 
panden is een variant gekozen die het meest marktconform is. Deze variant van dubbel beneden - 
dubbel boven wordt uitgewerkt in het onderzoeksrapport. Daarbij wordt gekeken naar 
bouwkundige, financiële en installatietechnische aspecten, allen gericht op een verbetering in 
energielabel. (ambitie label C) 
 
Aangezien de panden identiek aan elkaar zijn kunnen ze horizontaal samengevoegd worden. De 
vloeren bevinden zich op dezelfde hoogte. Daarnaast kunnen ze ook verticaal worden 
samengevoegd. Daarbij zal van twee verdiepingen in hetzelfde pand een woning gemaakt worden. 
 
       

 
Voorgevel pilotproject¹                                Achtergevel pilotproject² 

 
 
 
 
¹ Bron: TU Delft, Veldaccademie, verkregen documentatie 
² Bron: TU Delft, Veldaccademie, verkregen documentatie 
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3.1.0  Probleemstell ing 
In de Rotterdamse wijk Oud-Charlois vindt op het moment selectieve migratie plaats. Dat wil 
zeggen dat van bepaalde groepen veel mensen wegtrekken uit de wijk. Het grootste deel van de 
huishoudens in Oud-Charlois bestaat op dit moment uit eenpersoonshuishoudens. Daarnaast ziet 
men veelal dat mensen in de leeftijdscategorie 20-54 jaar wegtrekken, deze categorie is de 
doelgroep waar de ontwerpen op zijn gebaseerd. Dit zijn zogenaamde sociale stijgers, met of 
zonder kinderen. 
De wijk Oud-Charlois heeft de potentie om een wijk te worden dat zich kan onderscheiden van 
andere wijken, mede door de historie. Om dit werkelijkheid te laten worden wil men meer diverse 
groepen naar de wijk trekken/behouden.  
 
3.2.0  Doelstel l ing 
De woonwensen van de doelgroep die men naar de wijk Oud-Charlois wil halen sluit niet aan op de 
huidige voorraad. Veel van de woningen zijn kleiner dan 70 m² en er is veel achterstallig 
onderhoud. Daarentegen zijn de voorzieningen in de wijk goed.  
Het realiseren van woningen die geschikt zijn voor de huidige selectieve migranten zou een 
stimulans kunnen zijn om deze doelgroep in de wijk te houden. Tevens zou het voor de wijk goed 
zijn dat de mensen die in het verleden zijn verhuisd uit de wijk, er nu voor kiezen om terug te 
komen. 
 
Om deze reden heeft de TU Delft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van het 
samenvoegen van drie naast elkaar gelegen woongebouwen. De woningen in deze panden hebben 
een grootte van ongeveer 50 m². De studenten van de TU Delft hebben variaties in de plattegronden 
gemaakt om de woningen een groter woonoppervlak te geven. Daarbij is de indeling van de drie 
panden gewijzigd. 
 
Als aanvulling op de gewijzigde plattegronden willen de afstudeerders van dit onderzoeksrapport  
onderzoeken hoe deze plattegronden gerealiseerd kunnen worden en wat de financiële 
consequenties daarvan zijn.  
Daarbij zullen alle besluiten op dit gebied in het achterhoofd gemaakt worden met het te behalen 
energielabel. De ambitie dat binnen het project is uitgesproken is label C. Deze gaan wij uitwerken 
en voorzien van advies. Tevens doen we een beknopt onderzoeken naar wat de extra kosten zullen 
zijn om de sprong te maken naar label B of zelfs label A. 
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4 BOUWKUNDIGE MAATREGELEN   
 

4.0.0 Inleiding 
Om woningen of panden samen te voegen moeten er verschillende bouwkundige maatregelen 
worden genomen. In dit hoofdstuk zijn de bouwkundige maatregelen opgenomen, om de 
appartementen samen te voegen, en de maatregelen die op bouwkundig gebied nodig zijn om een 
energielabel C te behalen. 
 

4.1.0 Bouwkundige maatregelen samenvoegen 
Er zijn twee manieren om woningen in twee naast elkaar gelegen panden samen te voegen, 
horizontaal of verticaal.  
 
Optie 1: Bij horizontaal samenvoegen is het doorbreken van de voorheen woningscheidende wand 
nodig. Hierdoor ontstaat er een doorgang van de ene naar de andere woning. De woningscheidende 
wand zou ook op twee plaatsen doorbroken kunnen worden, hierdoor zal er minder ruimteverlies 
door verkeerruimtes ontstaan. 
Optie 2: Bij verticaal samenvoegen is een doorbraak in de voorheen woningscheidende vloer 
nodig. Op deze plaats zal een intern trappenhuis geplaatst moeten worden. 
 
Verschillende opties zijn door studenten van de TU-Delft voorafgaand aan dit onderzoeksrapport 
opgesteld. Ook is een combinatie van horizontaal en verticaal samenvoegen mogelijk (zie bijlage 
1.3).  
 

4.2.0 Bouwkundige maatregelen  
In deze paragraaf komen de opgestelde varianten met de daaraan gekoppelde keuzes naar voren. 
 
4.2.1 Variant 1 
De keuzes qua materialisering zijn onderverdeeld per onderdeel, de uitkomsten zijn toegevoegd aan 
het verslag. Deze keuzes worden in het onderdeel materialisering verder toegelicht, hierin staat 
onder andere welke producten zijn meegenomen in de vergelijking. Het gaat hier om de 
materiaalkeuze ten behoeve van variant 1: minimaal te behalen rc-waarde 3,0 m²K/W.  
Details zijn uitgewerkt voor de bestaande en nieuwe situatie; in de detaillering is uitgegaan van 
bouwkundig variant 1 (zie bijlage 4.3).  
 
4.2.2  Variant 2 
Als de ambitie hoger ligt dan het behalen van label C, kan gekozen worden om de schil te voorzien 
van hoogwaardige isolatie. Deze isolatie is vaak geperst zodat het ruimteverlies door het na-
isoleren van de schil beperkt blijft. Om de woningen naar label A te krijgen, is er van uit gegaan 
dat de isolatie met een Rc-waarde rond de 5,0m²K/W voldoende zou zijn. Deze waarde wordt 
aangehouden voor de schil in bouwkundig variant 2. 
 
Een voorbeeld van een geperst isolatie product is Kingspan Kooltherm K12 frameplaat (standaard 
lengte 2600mm). Dit is een resol-hardschuimplaat en is uitermate hoogwaardig. Bij een dikte van 
100mm kan al een Rc-waarde van 4,92m²K/W worden behaald. Nadeel van het product is dat het 
ongeveer vier keer zo duur is als een vergelijkbaar systeem van Isover. Daar komt bij dat een 
product, bestaande uit hard schuim, niet duurzaam is. Voor het produceren van dit soort producten 
dienen meer fossiele brandstoffen te worden gebruikt. Het systeem kan voor zowel het dak als de 
gevels worden toegepast. Deze resolbeplating is ook leverbaar met vooraf verlijmde gipsbeplating. 
Navraag liet echter weten dat deze niet haalbaar zijn voor het pilotproject. De extra kosten extra 
lange platen, 3000mm, zijn behoorlijk. Daarnaast gaf dhr. Jansen van Ecotherm aan dat het pas 
vanaf grotere hoeveelheden te bestellen was. Deze minimale afname zal naar alle 
waarschijnlijkheid worden verlaagd, aangezien er vraag naar is en vaak voor kleinere hoeveelheden 
gebruikt wordt. 
 
 



 

 
 

P
a

g
in

a
1

0
 

4.2.3  Glas 
Voor beide bouwkundige varianten is gekozen voor HR++ glas. Deze heeft een U-waarde die 3x zo 
laag is als dat van dubbelglas. De verwachting is dat hiermee C-label woningen gehaald kunnen 
worden.  
Een extra optie zou zijn het toepassen van triple-glas. 
Deze beglazing bestaat uit drie lagen glas met 
daartussen twee keer een luchtspouw. De extra 
investering hiervan is voor het pilotproject €1078,- 
(zie bijlage 7.2). Ondanks deze relatief kleine 
meerprijs is in beide bouwkundige varianten gewerkt 
met HR++-glas.  
 
4.2.4 Keuze hout of kunststof kozijnen 
Een houten kozijn heeft een hogere U-waarde dan een kunststof kozijn, een nadelig effect voor 
houten kozijnen Een kunststof kozijn wordt nog interessanter als men de profielen gaat vullen met 
isolerend materiaal of gaat onderbreken om een koudebrug onderbreking op te nemen. Kunststof 
staat bekend om zijn niet geleidende eigenschap. Ondanks deze eigenschap is een koudebrug 
onderbreking een extra toepassing die bij bijvoorbeeld passiefhuizen nodig zijn. ² 
 
Aluminium kozijnen mogen daarentegen zonder koudebrug onderbrekingen niet meer worden 
toegepast. Aluminium geleidt zeer goed, waardoor in het verleden veel vochtproblemen zijn 
ontstaan. Als het buiten vriest en de temperatuur in de woning is 21graden, volgt er vaak 
condensvorming aan de binnenzijde van het kozijn. Nabij de kozijnaansluitingen wordt vaak 
gewerkt met een houten afwerking. Deze kreeg het in de geschetste situatie behoorlijk te verduren.  
 
4.3.0  Conclusie 
Samengevat is het behalen van een energielabel een combinatie van verschillende maatregelen die 
toegepast moet worden op de bestaande situatie. De bouwkundige maatregelen zijn vooral het na-
isoleren van de schil.  
De kozijnen horen ook bij de schil, deze worden veelal vervangen. Zijn de huidige kozijnen in 
prima staat, kan overwogen worden om alleen het glas te vervangen. Gezien de staat van de 
kozijnen in het pilotproject is gekozen om de kozijnen volledig te vervangen. 

4.4.0 Materialisering 
Deze materialisering is opgesteld om de producten te benoemen die in de uitvoeringsvarianten 
kunnen worden toegepast. De producten zijn gesorteerd op basis van variant 1 die vooraf als 
afbakening is opgesteld. Overigens zijn er meerdere materialen toe te passen, voorafgaand is 
daarom het één en ander afgebakend.  

4.4.1 Huidige situatie en ambitie 
Bestaand label:  Label G (energie-index benedenwoning: 2,95; bovenwoning: 4,08) 
Ambitie:   Label C (energie-index tussen 1,31 en 1,60) 
 
Variant 1 
Bij deze variant zijn materialen gekozen die aansluiten op het behalen van label C. Kort 
samengevat komt variant 1 op het volgende neer: 
Schil:  De schil gaan we van binnenuit isoleren zodat de Rc-waarde van het dak, de vloer 
  en  de voor- en achtergevel allen minimaal 3,0m²K/W.    
Beglazing: HR++ glas 
 
De materialisering is opgesplitst in een aantal onderdelen: afbakening, vloeren, wanden en daken.  
 
 
 
 
¹bron: EK Bouwadvies  
²bron: EK Bouwadvies  

Onderdeel Ugl (W/m2K) 
Enkelglas 5,7 
Dubbelglas 3,3 
HR++ glas 1,2 
Triple / HR+++ glas 0,7-0,8 
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4.4.2 Afbakening 
De hoofdstukken zijn, waar nodig, onderverdeeld. Elk onderdeel is voorzien van producten van de 
volgende fabrikanten: Isover, Rockwool en Ecotherm. Bij bijna alle onderdelen is een product van 
de drie genoemde fabrikanten gekozen. Wanneer er onderdelen zijn waarvoor een fabrikant geen 
toe te passen product heeft, wordt er een alternatief gekozen. Achter de naam van het product zal 
de dikte van de isolatie benoemd worden met de bijbehorende Rc-waarde. Daarna zal er een 
opsomming volgen met de voor- en nadelen aangegeven met `+` en/of `-`.  
Vervolgens wordt er een advies gegeven naar aanleiding van de onderdelen die behandeld zijn. Dit 
alles zal beargumenteerd worden op verschillende punten. Onder andere wordt gekeken naar de 
toepasbaarheid, voor- en nadelen, afmeting en, indien bekend,  zal de prijs in de overweging 
worden meegenomen.  

4.5.0 Begane grondvloer 
De huidige begane grondvloer en de balken zijn in goede staat. Enig nadeel is de houtenvloer die 
daarop is aangebracht. Er zitten veel kieren in waardoor de begane grond in direct contact staat met 
de kruipruimte. Dit zal verholpen moeten worden bij de renovatie. 

4.5.1 Opties 
De huidige begane grondvloer bestaat uit een houten balklaag van 70x170mm h.o.h. 600mm met 
daarop gespijkerd houten vloerdelen met een dikte van 15mm.  
De begane grondvloer is voorzien van vloerplanken zonder tand en groefverbinding. Hierdoor 
ontstaat er tocht, dit zal moeten worden voorkomen om de isolatiewaarde (stilstaande lucht) te 
garanderen.  
Begane grondvloer na-isoleren vanaf de onderzijde. Drie gekozen opties met de grootste voor- en 
nadelen van het systeem. 

• Isover ComfortPanel (120mm = Rc van 3,5m²K/W)¹ 
+ goed toepasbaar in dit project  
+ flexibel, goed toepasbaar bij bij oude vloeren 
-  eerst OSB plaat monteren voor kierdichting   

• Rockwool BouwPlaat 201 VARIO (120mm = Rc van 3,2m²K/W)² 
+ brandveilig, minimaal snijverlies  
+ geen capillaire zuiging    
+ volledig recyclebaar, geen voedingsbodem voor schimmels  
+ goede lucht en dampschermen in assortiment om tocht te voorkomen. 
-  herkomst van materiaal (rotsachtig/vulkanisch gesteente) 

• Ecotherm Baseline( 80mm = Rc van 3,45m²K/W)³ 
+ relatief dun isolatiemateriaal 
+ eenvoudig te zagen 
-  PIR isolatie is niet duurzaam, bij de winning van dit materiaal worden 
veefossiele brandstoffen verbruikt en er worden chemische producten gebruikt bij 
de productie 
- harde isolatie met starre afmeting, lastig te plaatsen tussen houten balken i.v.m. 
het kromtrekken van hout 

 
Het isoleren van de begane grondvloer vanaf de bovenzijde is in de situatie van het pilotproject niet 
voor de hand liggend. De vloerplanken liggen nu bijna gelijk met de drempels van de deuren die in 
de voor- en achter gevel zitten. Wanneer daar bovenop een isolatiepakket aangebracht zal worden 
moet rekening worden gehouden van een opstap van ongeveer 100mm bij binnenkomst van de 
woning. Dit is niet toegestaan volgens het bouwbesluit, daarom is deze variant niet verder 
uitgewerkt. 
 
 
 
¹bron: Isover 
²bron: Rockwool 
³bron: Ecotherm
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Een andere mogelijkheid is het compleet vervangen van de huidige begane grondvloer. Dit is 
mogelijk door twee systemen: de huidige situatie vervangen door hetzelfde systeem of het 
toepassen van een comibnatievloer. 

•  Combinatievloer 
  + goed toepasbaar bij dit project    

+ enige eenvoudig toe te passen betonvloer 
  + licht en eenvoudig te plaatsen  
  + isoleren inbegrepen 
  + vrij lichte constructie voor betonvloer 
  + hoogteverschil in pand (17cm over de lengte van 12,16m) weg te werken.  
   - extra investering       
  - constructieve ondersteuning benodigd 
  - zonde van de, in goede staat verkerende, bestaande houten vloer 

•  Nieuwe houten vloer 
+ voldoet constructief aan deze tijd 

  + hoogteverschillen op te vangen      
+ koudebrug onderbreking mogelijk    

  + beperken van contactgeluid met pand ernaast  
  - zonde van bestaande gave houten vloer 
  - investering die energetisch gezien geen extra winst op zal leveren. 
  - opvangen afschot enige echte winst van deze optie 
 
De eerste optie is bouwkundig gezien beter dan de houten balklaag die momenteel in het pand ligt. 
Het grootste voordeel is het creëren van een stevige basis in het pand. Het nadeel is echter het 
gewicht dat deze constructie met zicht mee brengt. Er is namelijk een fundering die omstreeks 1927 
is gebouwd. 
Bij de houten vloer die er momenteel in ligt moet men met het plaatsen van wanden rekening 
houden met het afdragen van krachten. 

4.5.2 Conclusie 
De bestaande situatie is niet van deze tijd, een houten vloer kraakt en werkt. Daarbij komt het feit 
dat de vloer vele gaten en ruim gezaagde sparingen heeft. Om de isolerende waarde van de te 
plaatsen isolatie maximaal te benutten zal tocht moeten worden voorkomen. Hierdoor zullen er 
maatregelen moeten worden getroffen die dit tegen gaan. De combinatievloer, ook wel broodje-
ligger vloer genoemd, zou een ideaal product zijn voor een totale oplossing. Deze toepassing is te 
plaatsen zonder kraan, het is een snelle manier en is relatief gezien niet duur. De vloer kan een 
hoge isolerende waarde halen en is uitermate geschikt voor het vervaardigen van vloerverwarming. 
Ondanks al deze voordelen is er ook een groot nadeel, er hangt een prijskaartje aan. De materialen 
die nodig zijn om deze vloer te plaatsen zijn relatief gezien niet duur, de meeste kosten zitten in de 
manuren. 
Ondanks de hierboven geschetste voorkeurssituatie, moet ook gekeken worden naar de financiële 
consequenties. Het advies zal in deze situatie zijn om de bestaande houten vloer op te knappen en 
aan de onderkant isoleren met glaswol. De keuze voor glaswol is simpelweg te verklaren omdat 
houten vloeren meestal wat krom trekken en niet altijd recht liggen. Met glaswol is dit uitstekend te 
isoleren. Door de flexibele samenstelling kan het in vrijwel iedere gewenste vorm gedrukt worden. 
Let wel op dat de isolatie niet té veel wordt samengedrukt, dit leidt tot minder stilstaande lucht. 
Wat zal betekenen dat het isolatiemateriaal niet zijn maximale isolatiewaarde haalt. De keuze voor 
glaswol is in overleg met Isover uiteindelijk op Mupan Plus gevallen. In de kruipruimte is tussen de 
balken voldoende ruimte waardoor het niet nodig is om op zoek te gaan naar een slank materiaal.  
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4.6.0 Verdiepingsvloer 
De verdiepingsvloeren worden in twee onderdelen opgesplitst: de reguliere verdiepingsvloeren en 
de verdiepingsvloeren die tevens woningscheidend zijn. Hierin wordt onderscheid gemaakt met 
oog op de geluidsisolatie. In dit hoofdstuk worden de reguliere verdiepingsvloeren behandeld. 

4.6.1 Opties 
Voor het na-isoleren van de verdiepingsvloeren is gekozen om alleen de woningscheidende vloer te 
isoleren. Advies in deze situatie zal zijn om de vloer niet na te isoleren, het heeft geen toegevoegde  
 waarde. Bij het bepalen van het energielabel is tevens aangegeven dat de eerste verdieping   
 aan de onderkant grenst aan een verwarmde ruimte. De begane grond en de eerste verdieping  
 zijn bij elkaar immers één woning. Zodoende wordt alleen de woningscheidende verdiepingsvloer 
geïsoleerd. 

•  Isover IBR (120mm = Rc-waarde van 3,0m²K/W) ¹ 
   + geen koude bruggen en contactgeluid via de balken meer. 
  + akoestisch en brandveilig isoleren van woningscheidende vloeren 
  + flexibele isolatie die oneffenheden op kan vangen 

- plafondafwerking kan niet op de vloer bevestigd worden, deze zal verlaagd 
 moeten worden en zijn opleggen aan de zijkanten moeten vinden. 
• Rockwool BouwPlaat 201 VARIO (120mm = Rc van 3,2m²K/W)² 

  + brandveilig, minimaal snij verlies  
  + geen capillaire zuiging   
   + volledig recyclebaar, geen voedingsbodem voor schimmels   
  + goede lucht en dampschermen in assortiment om tocht te voorkomen. 

- herkomst van materiaal (rotswol/vulkanisch gesteente)  
- contactgeluid via houten balken nog aanwezig 

• Pavatex (120mm = Rc van 3,23m²K/W); Pavapor 16mm op de bestaande houten 
vloerplanken; Pavaflex tussen de vloer³ 
  + minimaal ruimte verlies 
   + contactgeluid via houten balken uitgesloten.  

   + relatief hoog gewicht, massa heeft een goede geluidsabsorberende eigenschap 
- relatief hoog gewicht (55kg/m3), kan voor de dragende constructie te veel zijn 

 
Het na-isoleren van de 1e verdiepingsvloer vanaf de bovenzijde is geen optie als de bestaande vloer 
behouden blijft. De vloeren in de situatie waarop het technisch advies is gericht, zijn in goede staat 
maar heeft een groot verloop (scheefstand). Rekening houdend met drempels en de hoogte van de 
laatste trede van de trap is het niet mogelijk om bovenop de vloerdelen te gaan isoleren. Het 
aanbrengen van een dunne laag vilt om contactgeluid tegen te gaan is wel mogelijk en zeker aan te 
raden. 

4.6.2 Conclusie 
Het advies voor vloeren, grenzend aan een andere woning, is om deze vanaf de onderzijde na te 
isoleren. Advies is om gebruik te maken van Isover IBR. Deze is goed toepasbaar, daarnaast is 
Isover IBR van glaswol vervaardigd. 75% is gemaakt vanuit gerecycled glas, met de benaming van  
het pilotproject GreenUpgrade is dit een goede keus. 
Algemeen: ten aanzien van vloerafwerking kiest men voor ‘harde’ vloeren zoals parket en laminaat 
verwerk deze dan ‘zwevend’ leggen. Dit om contactgeluid tussen de verblijfsruimte boven en de 
verblijfsruimte onder de betreffende vloer zoveel mogelijk te beperken.  
 
 
 
 
 
 
 
¹bron: Isover documentatiemap 2011 
²bron: www.rockwool.nl  
³bron: www.pavatex.nl 
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4.6.3 Woningscheidende verdiepingsvloer 
De 2e verdiepingsvloer is de woningscheidende vloer. Advies in deze situatie zal zijn om deze vloer 
niet te voorzien van isolatie dat de warmte overdracht moet tegengaan. Bij het bepalen van het 
label is aangegeven dat de benedenwoning aan de bovenkant grenst aan een verwarmde ruimte. De 
software rekent deze gegevens automatisch door waardoor op deze plaats geen maatregelen meer 
genomen hoeft te worden. Thermisch gezien heeft deze situatie, op deze manier geen eis of 
randvoorwaarde. Wel zal, om de geluidsoverdracht te beperken, maatregelen moeten worden 
genomen.  

4.6.4 Optie 
Het advies is naar aanleiding van feedback gebaseerd op het advies van dhr. Ribberink. Hij 
adviseerde om eens te kijken naar een systeem van Mavotrans. Het zijn 2 regels met een soort 
rubber ertussen waardoor trillingen aan één van die regels wordt gestopt. Op deze manier wordt er 
een  geluidsdempende plafond gecreëerd. 

4.7.0 Wanden/gevels 
In dit hoofdstuk wordt de isolatie voor de wanden van het pand toegelicht. In overleg met EPA-
adviseur dhr. Schipper van Adviesbureau Primum is gekozen om alleen de gevels grenzend aan de 
buitenlucht te isoleren. De woningscheidende wanden zullen in het onderzoeksrapport worden 
beschouwd als `wanden grenzend aan een verwarmde ruimte`, deze behoeven daarom niet 
geïsoleerd te worden.. Hoe de geluidsoverlast momenteel in de woningen is, is niet bekend. Mocht 
dit als storend worden ervaren zullen er op deze plaats maatregelen getroffen kunnen worden. 
Isoleren tegen warmteverlies is niet nodig en neemt bovendien ruimte in beslag. Voor het smalle 
pand, waarop het onderzoeksrapport is gebaseerd, is het wenselijk deze breedte zoveel mogelijk te 
behouden. 

4.7.1 Opties 
Aangezien er geen spouw aanwezig is kan deze niet gevuld worden met isolatiemateriaal. Hierdoor 
zijn er twee mogelijkheden over om de gevels na te isoleren: vanaf de binnenzijde of buitenzijde 
van de gevel.  
Het straatbeeld is authentiek te noemen, ondanks het feit dat sommige panden zijn voorzien van 
goedkope kunststof kozijnen. Het gros van deze panden is gebouwd tussen 1925 en 1930 volgens 
de verkregen documenten¹. Om de authentieke eigenschappen van de straat te behouden is het niet 
raadzaam om ervoor te kiezen vanaf de buitenzijde te isoleren. Om deze reden zijn er dan ook geen 
opties uitgewerkt.  
 
De voorgevel is 320 mm dik en zou kunnen zijn voorzien van spouw. Deze kritische noot zal aan 
het eind van het onderzoeksrapport worden benoemd als aanbeveling. 

• Isover Calibel (100+10mm = Rc 2,94m²K/W) ¹ 
 + snel systeem, direct ‘afgewerkt’ met gips 

  - wand waartegen deze geplaatst word moet vlak zijn  
  - men weet niet zeker hoe de vochthuishouding achter deze plaat zal zijn. 

• Ecotherm W’all-in-one (60+9,5mm = Rc van 3,05m²K/W) ² 
  + snel systeem, direct ‘afgewerkt’ met gips 
   + slank en goed isolerend systeem 
  - wand waartegen deze geplaatst word moet vlak zijn 
  - men weet niet helemaal zeker hoe de vochthuishouding achter deze plaat zal zijn. 
  - PIR isolatie is op het gebied van winning erg slecht omdat er veel fossiele  
  brandstoffen worden gebruikt bij de productie 
 
 
 
 
 
¹bron: Isover documentatiemap 2011 
²bron: Ecotherm documentatiemap 2011 
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Types in het werk te maken voorzetwand: 
• Houten regelwerk 

  + FSC duurzaam hout 
  - trekt krom omdat hout vaak nog ‘werkt’ 

• Metal-stud 
  + licht en sterk 
  + trekt niet krom 
  -niet bij te schaven 
 
Type isolatiemateriaal t.b.v. voorzetwand: 

• Isover: 
Men adviseert om 45mm Multimax tussen de metal-stud C-stijlen en 60mm achter de 
stijlen te plaatsen. 

 Totale dikte voorzetwand 122,5mm, incl. stucwerk. 
• Ecotherm: 

 Men adviseert Ecotherm Baseline tussen houten rachelwerk. Dit is een harde PIR plaat die 
 vrij slank is en bij en goede hard op hard afstand van de stijlen erg strak te plaatsen is. 

4.7.2 Conclusie 
Voor het project is gekozen voor voorzetwanden van metal-stud, uitgevoerd zonder spouw. De 
reden waarom er voor metal-stud is gekozen, is omdat het rachelwerk lichter is en niet krom trekt  
zoals veelal voorkomt bij het toepassen van houten rachelwerk. De keus om geen spouw toe te 
passen is in overleg met Isover gemaakt. De vertegenwoordigers van Isover gaven aan dat de 
gevolgen van een extreme regenbui op een metselmuur van 100mm maximaal 2mm waterdamp aan 
de binnenkant oplevert.  
Dit zal zich voordoen bij een traditionele spouwmuur. De gevels van het pilotproject zijn 210 en 
320 millimeter dik. De gevolgen van een dergelijke regenbui zijn hierdoor verwaarloosbaar klein. 
Dat komt doordat vocht simpelweg een langere weg te gaan heeft. Naar aanleiding van het advies 
van Isover is gekozen voor een voorzetwand van metal-stud. Deze zal worden gevuld met glaswol. 
De ruimte tussen de gemetselde voorgevel en de metal-stud wand zal eveneens worden gevuld met 
glaswol. Het verslag met Isover is toegevoegd aan het verslag (zie bijlage 2.5).  

4.8.0 Dak 
Voor het isoleren van het dak worden drie opties overwogen: isoleren vanaf de binnenzijde, 
isoleren vanaf de buitenzijde of het complete dak vervangen.  
Tijdens de bezichtiging was te zien dat sommige delen van het dak niet kierdicht waren, door het 
dak kwam zonlicht in de woning. Dit is één van de zaken dat verholpen moet worden, bij de 
uitwerking wordt tevens uitgegaan van een isolatiewaarde van 3,0m²K/W. 

4.8.1 Opties 
Hieronder volgen allereerst de opties die mogelijk zijn voor het isoleren vanaf de binnenzijde van 
het dak. 

• Isover Isover Vario system (gevuld met comfortPanel 120mm = Rc van 3,5m²K/W) ¹ 
 + veelzijdig doordacht systeem 
  + totaaloplossing 

  - moeilijk overschilderbaar 
  - vrijwel rechte gordingen een must 

• Ecotherm iSoEasy Pro (XL) (100mm = Rc van 2,9m²K/W) ² 
 + redelijk veelzijdig systeem 
  + eenvoudig overschilderbaar 
  + doe-het-zelf-pakket 

  - vrijwel rechte gordingen en dakbeschot een must 
   - gebruik van folie’s onduidelijk 
 
¹bron: Isover documentatiemap 2011 
²bron: Ecotherm documentatiemap 2011 
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Rockwool Fastfixx (vergelijkbaar met iSoEasy Pro)  
  + hoge geluidswerendheid 
  + brandveilig (60min haalbaar) 
  - vrijwel rechte gordingen en dakbeschot een must 
   - gebruik van folie’s onduidelijk 
 
De opties voor het isoleren van de buitenzijde zijn als volgt: 

• Wischeman kunststoff, Recapan (89mm = Rc 3,4m²K/W) 
  + bestaand dakbeschot blijft behouden  
   + logistiek eenvoudig, pannen worden simpelweg verlegd 
  + relatief gezien snel systeem 
  - Rc-waarde maximaal 3,4m²K/W 
  - aanpassingen nok en goot detail  

• Ecotherm Renova XR (65mm = Rc 3,0m²K/W) 
  + bestaand dakbeschot blijft behouden 
   + slanke renovatieplaat 
  - aanpassen van nok en goot detail  
 
Opties voor het vervangen van het complete dak zal hieronder worden toegelicht. Er kan gekozen 
worden voor deze variant als het bestaande dak constructief slecht is. Is het dakbeschot nog redelijk 
en zijn de spanten en gordingen in goede staat is het niet noodzakelijk. Dit is de overweging waard, 
het vervangen van het complete dak is een relatief dure oplossing. Daarnaast zullen alle dakpannen 
van het dak af moeten, deze worden of verwijderd als afval of moeten tijdelijk elders opgeslagen 
worden.  
Er zijn drie fabrikanten die het mogelijk maken om het pand van een nieuw dak te voorzien: 

• Unidek Kolibrie 
• Ecotherm  
• Isobouw Slimfix (98mm = Rc van 3,0m²K/W) 

 
Bovenstaande drie producten verschillen weinig van elkaar. Ze lijken op elkaar doordat de tengels 
bijvoorbeeld reeds zijn bevestigd, verder verschillen ze weinig qua afmetingen.  
Waar bij het vervangen van het dak wel op gelet zal moeten worden is de aansluitingen. Nabij de 
goot, nok en overstek zal gekeken moeten worden wat de consequenties zijn van het vervangen en 
dus verhogen van het dak. Vaak zal er een extra rij pannen benodigd zijn. 
 
4.8.2 Conclusie 
Het meest efficiënte om te isoleren van het hellende dak is de optie isoleren vanaf de binnenzijde. 
Het bestaande dakbeschot is aan de binnenzijde vervuild met oude vochtplekken en is op 
verschillende plekken plaatselijk vervangen. De afwerking aan de binnenzijde zou in ieder geval 
moeten, door de huidige toestand aan de binnenzijde. Daarbij komt het feit dat de gordingen krom 
zijn of doorhangen. Deze gordingen kunnen na het isoleren eenvoudig achter de folie en het gips 
verwerkt worden waardoor een nette afwerking mogelijk is. Het ruimteverlies is op deze manier 
verwaarloosbaar. 
 
Kort samengevat is het advies om te isoleren tussen de gordingen met glaswol. De keuze waarom 
glaswol moet worden toegepast is bekend. Het materiaal is flexibel, waardoor deze uitermate 
geschikt is voor de kromme en doorhangende gordingen. Het advies is wel om de ruimte tussen het 
dakbeschot en de te plaatsen gipsplaten volledig op te vullen. Op deze manier blijft de isolatie beter 
op zijn plaats waardoor de thermische eigenschappen maximaal worden benut. Dit werkt tevens 
voor de werklieden die het moeten plaatsen prettiger. In EPA-W is bij het invoeren van het dak bij 
variant 1, uitgegaan van 160mm glaswol (lambda-waarde = 0,033) . De gordingen zijn 170mm dik 
dus zijn op deze manier niet volledig gevuld en zullen niet geheel strak komen te liggen. Om deze 
reden is het advies om te kiezen voor 180mm glaswol, bijvoorbeeld Isover Mupan Plus. Deze 
wordt enigszins ingedrukt,  waardoor de thermische isolatiewaarde van 180mm niet mag worden 
aangenomen. Bij het invoeren van EPA-W zal de dikte om deze reden dan ook 170mm bedragen. 
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5  INSTALLATIETECHNISCHE MAATREGELEN 
 
5.0.0 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een bepaald energielabel 
te behalen met behulp van installaties. Daarbij wordt er in gegaan op de mogelijkheden per 
installatietype en op installatieniveau, zo kan het van belang zijn wat voor rendement zij hebben. 
De voor- en nadelen van de installaties worden uiteen gezet om zo tot een keuze te kunnen komen. 
Het is mogelijk dat bepaalde installaties die geschikt zijn voor nieuwbouw, moeilijk in te passen 
zijn in het pilotproject, per installatie wordt dit aangegeven.  
 
Bouwkundig zijn er twee standaard isolatievarianten opgesteld: variant 1, met Rc-waardes van rond 
de 3,0 m²K/W en variant 2, met Rc-waardes rond de 5,0 m²K/W.In dit hoofdstuk wordt de invloed 
van installaties op de energie-index onderzocht. Bij elke installatie gebeurd dat onder dezelfde 
omstandigheden. De energie-index wordt berekend op basis van bouwkundig variant 1, in de 
benedenwoning en de huidige installaties: lokaal stoken op gas, keukengeiser en natuurlijke 
ventilatie.  
Telkens wordt een van de installaties daaraan toegevoegd om in beeld te krijgen wat deze 
installatie op zichzelf kan besparen. De verschillen worden uitgedrukt in een energie-index. De 
besparing van een warmtepomp wordt tevens in kWh, m³ gas en energiekosten aangegeven. 
Hiervoor is gekozen omdat er veel varianten voor de warmtepomp worden uitgewerkt. Voor de 
prijzen van gas wordt uitgegaan van €0,66/m³, voor elektra is de prijs €0,22/kWh, deze prijzen zijn 
inclusief BTW.   

5.1.0 Ketels 
De ketel verzorgt de woning van warm water. Dit is voor zowel de verwarming van de ruimtes als 
voor het opwarmen van het tapwater. In dat opzicht kan de ketel een groot verschil maken, de 
meeste energie die de woning vraagt wordt door de ketel verzorgt. Hiervan uitgesloten is de 
eventuele vraag naar koeling in de woning.  
Voor ketels zijn een aantal keurmerken opgesteld. Een dergelijk toestel voldoet dan aan bepaalde 
eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en prestatie. Door middel van een 
keurmerk wordt snel inzichtelijk gemaakt aan welke eisen de ketel voldoet. Van het keurmerk is 
onder andere af te lezen wat het rendement van de ketel is. ¹ 
 
Tegenwoordig worden voornamelijk nog HR-ketels geplaatst (hoog rendement). De eerste HR-
ketels hadden een `rendement van 100%`. Het rendement van de ketel is niet daadwerkelijk 100%, 
dit is een vastgestelde Europese richtlijn waarin de verliezen van de afvoer van verbrandingsgassen 
niet worden meegerekend. Door het benutten van de deze rookgassen kan een bepaald rendement 
in de ketel behaald worden. Een HR-ketel maakt gebruik van de warmte van de rookgassen en 
heeft `een rendement van 100%`. Later zijn HR-ketels verbeterd en werden HR-104 en HR-107 
ketels geïntroduceerd. Het rendement van een ketel kan bijvoorbeeld 97% zijn en door het gebruik 
van de rookgassen nog eens 10% is het totaalrendement van de ketel 107%, een HR-107 ketel.  
 
Op het label kan een gaskeur SV of NZ aanwezig zijn. SV staat voor schone verbranding, een ketel 
met dit keurmerk geeft weinig stikstofoxide vrij. NZ staat voor naverwarming zonneboiler. Een 
ketel met dit keurmerk is geschikt voor het naverwarmen van water uit een zonneboiler, indien de 
zonnecollector te weinig warmte oplevert.  
Daarnaast is het label voorzien van een CW-waarde, wat staat voor comfort warm water. Achter 
CW staat een getal tussen de een en zes. Hierin is de een het laagst en zes het hoogst mogelijke 
comfort. De CW-waarde wordt onder andere bepaald naar aanleiding van prestaties in wachttijd, 
rendement van de ketel, tapdrempel en beschikbaar warm water wanneer op meerdere plaatsen in 
huis tegelijkertijd warm water wordt gevraagd. ² 
 
 
 
¹ bron: EPK, Het juiste toestel 
² bron: Milieu Centraal, Keurmerk gastoestellen 
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5.1.1 CW- keuze 
Voor de woningen die gerenoveerd gaan worden moet een keuze gemaakt worden voor de CW-
waarde. Er moet voldoende comfort zijn om op een prettige manier gebruik te kunnen maken van 
warm tapwater. Daarentegen is het zonde om een ketel met overcapaciteit te plaatsen in de woning.  
Voor het maken van een juiste keuze is het pilotproject voorgelegd aan twee ketelfabrikanten: 
Vaillant en Intergas. De ketelfabrikanten is gevraagd om een advies qua CW-waarde te geven. 
Hierbij zijn de volgende kenmerken doorgegeven: 

• De oppervlakte van de woningen is ongeveer 100 m² 

• Na renovatie worden de woningen door drie à vier personen bewoond 

• De ketel moet voorzien in verwarming en tapwater 

• Er is een (normale) douche aanwezig 
 
Ketelfabrikant Vaillant heeft aangegeven dat een ketel met een CW-4 label meer dan voldoende is 
en waarschijnlijk is CW-3 ook genoeg. 
Tevens is er contact gezocht met Intergas, zij geven in principe hetzelfde advies als Vaillant. Het is 
sterk afhankelijk van de eisen van de klant. Een CW-3 ketel zou voldoen aangezien de oppervlakte 
van de woning relatief klein is, daarnaast is er geen bad in de woning aanwezig en wordt uitgegaan 
van een `normale douche`. Als er de wens is voor een hoger comfort wat betreft warm water zou 
gekozen kunnen worden voor een CW-4 of CW-5 ketel. Beide fabrikanten raden een CW-6 ketel 
af, dit is niet nodig voor een dergelijke woning.  
Van vijf ketelfabrikanten zijn de rendementen vergeleken van de CW-4 ketels. Zo moet de meest 
energiezuinige ketel toegepast worden in de woning. Over het algemeen ligt het jaartaprendement 
van de ketels rond de 80%. Met deze waarde wordt gerekend in EPA-W. De prijs van een ketel is 
afhankelijk van de fabrikant en het type. Per fabrikant geldt de regel: hoe hoger het CW-label, hoe 
hoger de prijs van de ketel. 

5.1.2  Energiebesparing 
Van vijf fabrikanten is productinformatie opgevraagd van HR-107 ketels. Daarvan wordt van elke 
fabrikant de ketel met het CW-4 label in EPA-W ingevoerd. Daarnaast wordt de standaard HR-107 
ketel ingevoerd waar EPA-W mee rekent. Op deze manier worden verschillen van de ketels 
aangegeven. Voor elke ketel wordt uitgegaan van een vermogen van 36 KW, dit is evenveel als de 
ketel waarmee standaard wordt gerekend in EPA-W.  
 
Er is onderzocht of er een verband is tussen de energie-index en het ketelvermogen. In EPA-W 
ontstaat geen verschil als gevolg van het wijzigen van het ketelvermogen (zie bijlage 5.1). In de 
optie standaard wordt uitgegaan van een HR-107 ketel van Intergas, type HR28/24. Voor de invoer 
in het programma is uitgegaan van een vermogen van 36 KW. In de optie klein vermogen is alleen 
het vermogen aangepast tot 16 KW. Beide opties hebben een energie-index van 1,36. 
Tevens zijn er aanpassingen in te voeren wat betreft de aanvoertemperatuur. Dit is de temperatuur 
die de ketel verlaat en waarmee vervolgens de woning wordt verwarmt. EPA-W gaat standaard uit 
van hoge aanvoertemperatuur (≥ 55ºC). Andere mogelijkheden zijn lage aanvoertemperatuur (≥35 
tot ≤55 ºC) of zeer lage aanvoertemperatuur (≤35 ºC). Lage en zeer lage aanvoertemperatuur 
worden gebruikt voor vloerverwarming of `HR-radiatoren`. Een HR-radiator kan met water dat 
minder warm is dezelfde ruimte verwarmen. Ketelfabrikant Intergas geeft hierbij aan dat HR-
radiatoren mogelijk groter gedimensioneerd moeten worden ten opzichte van `gewone radiatoren`.  
Aangezien de warmte van het water uit de ketel minder hoog is, is het opwekkingsrendement 
hoger. Intergas, geeft aan dat het verhoogde rendement niet ingevoerd kan worden in EPA-W. Het 
opwekkingsrendement van de ketel wordt wel hoger, maar het jaartaprendement blijft hetzelfde. 
Met het jaartaprendement gerekend in EPA-W, hierdoor ontstaat geen verschil als gevolg van het 
wijzigen van de aanvoertemperatuur. De `verschillen` in aanvoertemperatuur zijn verwerkt in 
dezelfde bijlage. De opties hoge-, lage- en zeer lage aanvoertemperatuur komen allemaal op een 
energie-index van 1,36. 
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Naast het invoeren van de juiste ketel voor ruimteverwarming moet ook de warmtebron opgegeven 
worden voor tapwater. In EPA-W zijn de volgende opties mogelijk: een combivat of een combitap. 
Een combivat stuurt een vat in de ketel aan op het moment dat er tapwater gevraagd wordt. Het 
combi vat is dus altijd gevuld met verwarmd water. Bij het combitap systeem moet het water 
eventueel extra verwarmd worden wanneer er tapwater gevraagd wordt. Het systeem met combivat 
is minder energiezuinig doordat er warmteverlies in het vat optreed. De keuze combivat of 
combitap heeft ook met comfort te maken. Bij gebruik van een combitap kan het zijn dat langer 
gewacht moet worden voor er voldoende warm water is opgewerkt, bij een combivat is het warm 
water altijd voor handen. Het verschil tussen combivat en combitap bedraagt 0,03 op de energie-
index. De installatie die gebruik maakt van een combitap heeft een energie-index van 1,20, bij 
gebruik van een combivat is dit 1,23. 
Uiteindelijk kan voor de ketel aangegeven worden of deze optimaal is ingeregeld. Dit levert geen 
besparing op de energie-index op, zowel de standaardoptie als de optie met optimale inregeling 
heeft een energie-index van 1,36 (zie bijlage 5.1). 

5.1.3 Conclusie 
Zoals is aangegeven zou een ketel met CW-3 label kunnen voldoen in de woningen. Dit zou een 
minimaal comfort leveren. Bovendien wordt er vanuit gegaan dat er een normale douche wordt 
toegepast. Mocht er gekozen worden voor een meer luxer douche kan dat gevolgen hebben voor het 
algemene comfort in de woning. Bijvoorbeeld onvoldoende warm water als meerdere 
watertappunten tegelijk worden gebruikt. Daarom wordt voor het project een ketel toegepast met 
een CW-4 label.  
Bij het uitwerken van verschillende installatie opties binnen een bouwkundige variant worden de 
volgende opties aangehouden: CW-4 ketel (individueel), hoge aanvoertemperatuur, optimale 
inregeling en tapwater wordt verzorgd door middel van een combitap. Hiervoor houden we de 
HR28/24 ketel van Intergas aan, deze heeft een jaartaprendement van 82,5%. ¹ 

5.2.0 Venti latie 
De woning moet na de renovatie zo goed mogelijk luchtdicht zijn door het toepassen van 
kierdichting. De woning moet daarentegen wel goed geventileerd worden om een gezond 
binnenklimaat te creëren. Er zijn een aantal redenen om de woning goed te ventileren: 

• Personen aanwezig in de woning verbruiken zuurstof, dit moet weer aangevoerd worden. 
Daarnaast produceren zij koolstofdioxide en waterdamp. Voldoende ventileren zorgt voor 
een gezond binnenklimaat.  

• Goede ventilatie bevordert de goede werking van verbrandingstoestellen en verlaagt de 
kans op CO-vergiftiging van die toestellen. 

• In een woning wordt vocht geproduceerd door de bewoners. Door het ventileren en 
afvoeren van de vervuilde lucht wordt de kans op geuren en allergieën vermindert. En 
wordt condensatie en schimmelvorming op de muren vermeden. 

• Het vrijkomen van schadelijke stoffen in de woning krijgt door ventilatie geen kans om 
zich op te stapelen. 

 
Een energiezuinige woning dient zo min mogelijk te ventileren om energieverlies zoveel mogelijk 
te voorkomen. Daarentegen moet voldoende geventileerd worden om een gezond binnenklimaat te 
creëren. In principe is het binnenhalen van lucht van buiten warmteverlies. Daarom is het van 
belang minimaal en gecontroleerd te ventileren. Tevens is het bij mechanische ventilatie mogelijk 
om een WTW-eenheid (warmteterugwinning) aan te brengen. Deze zorgt ervoor dat de warmte van 
de lucht die wordt afgevoerd wordt afgegeven aan de lucht die, vanaf buiten, in de woning wordt 
gehaald.  
 
 
 
¹ Bron: Intergas, Folder Intergas Kombi Kompakt HR 
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De hoeveelheid lucht dat geventileerd moet worden is per verblijfsgebied of verblijfsruimte 
afhankelijk van de oppervlakte. Daarnaast zijn er extra eisen voor bepaalde ruimtes, deze moeten 
altijd met een bepaald minimum geventileerd worden. Toiletruimte minimaal 7 dm³/s, badruimte 
minimaal 14 dm³/s, keuken minimaal 21 dm³/s en de meterruimte minimaal 2 dm³/s per m³ inhoud 
met een minimum van 2 dm³/s. 
De ventilatiemogelijkheden voor de woning zijn hieronder benoemd samen met de voor- en 
nadelen van het systeem. ¹ 

5.2.1 Natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer 
Bij dit systeem vindt de af- en toevoer van verse lucht plaats door toevoerroosters in kozijnen en/of 
muren. De doorstroming door de woning verloopt vervolgens door middel van roosters in 
binnenwanden of deuren, of via spleten onder de deuren. De afvoer van lucht uit natte cellen 
gebeurt ook op natuurlijke wijze, via afvoerkanalen. Door middel van trek of druk in deze ruimte 
wordt verse lucht aangevoerd. Tegenwoordig wordt dit systeem niet meer toegepast in nieuwbouw 
of renovatieprojecten.  
De voordelen van het systeem zijn: 

• Lage kostprijs 

• Weinig onderhoud 

• Deze manier van ventileren is gemakkelijk te realiseren door middel van het aanbrengen 
van roosters 

• Er is geen verbruik nodig voor elektrische ventilatoren 
De nadelen van het systeem zijn: 

• Het systeem is niet energiezuinig, zeker bij veel winddruk  

• Het systeem is weersafhankelijk en beperkt regelbaar 
• Er wordt een `open` gebouw gecreëerd waarbij binnen- en buitenklimaat aan elkaar 

gekoppeld zijn 
 
Natuurlijke ventilatie is reeds aanwezig in de woningen. Daarom is er geen verschil in energie-
index door het toepassen van dit systeem. 

5.2.2 Mechanische toevoer en natuurlijke afvoer 
Door middel van een ventilator wordt verse lucht van buitenaf in de woning geblazen. Ook hier 
verdeeld de lucht zich in de woning door roosters in binnenwanden of deuren, of via spleten onder 
deuren. Door het toevoegen van verse lucht in de woning ontstaat er overdruk in de woning, 
waardoor vervuilde lucht via afvoerkanalen (luchtkanaal of roosters) naar buiten gaat. Vervuilde 
lucht uit natte cellen wordt ook door een natuurlijk afvoersysteem afgevoerd.  
De voordelen van het systeem zijn: 

• Het systeem is minder weersafhankelijk 

• Het systeem kan ingeregeld worden, waardoor een beperkt volume door de woning kan 
worden geblazen 

• Doordat de toevoer ingeregeld kan worden, kan deze naar vraag ingesteld worden 
De nadelen van het systeeem zijn: 

• De ventilator verbruikt stroom 

• De afvoer van vervuilde lucht is een warmtelek 

• Verse lucht passeert apparaten en kanalen en kan daardoor vervuilen, onderhoud kan dit 
minimaliseren 

• Er is een installatie nodig, wat leidt tot ruimteverlies en extra kosten 
 
 
 
 
¹ Bron: Vlaams Energieagentschap, Ventilatie 
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Dit systeem wordt over het algemeen weinig toegepast. Bovendien is dit type systeem niet in EPA 
in te voeren, een energiebesparing is voor dit systeem niet aan te geven. ¹ 

5.2.3 Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer 
Net als de vorige optie wordt hier gebruik gemaakt van een ventilator. In deze optie zuigt de 
ventilator lucht uit de woning, door middel van natuurlijke toevoer bereikt nieuwe schone lucht de 
woning. De doorstroming van verse lucht door de woning vindt plaats door roosters in 
binnenwanden of deuren, of door spleten onder binnendeuren. De afvoer van vervuilde lucht uit 
natte ruimten vindt plaats door een ventilator. 
De voordelen van het systeem zijn: 

• Het systeem is niet weersafhankelijk 

• Het systeem kan ingeregeld worden, waardoor een beperkt volume door de woning kan 
worden geblazen 

• Het systeem kan naar vraag ingesteld worden 
De nadelen van het systeem zijn: 

• Bij dit systeem kan onderdruk in de woning ontstaan, hierdoor wordt onvoldoende 
afgezogen, toevoerroosters dienen voldoende open te staan 

• De ventilator verbruikt stroom 

• Verse lucht passeert apparaten en kanalen en kan daardoor vervuilen, onderhoud kan dit 
minimaliseren 

• Er is een installatie nodig, wat leidt tot ruimteverlies en extra kosten 
 
De besparing, als gevolg van het toepassen van mechanische afvoer, ten opzichte van natuurlijke 
ventilatie is  -0,10 op de energie-index. Door het toepassen van de mechanische afvoer zal het 
energieverbruik, en ook de energie-index, omhoog gaan, een negatieve trend (zie bijlage 5.2). De 
mate van besparing hangt af van de hoeveelheid lucht die geventileerd wordt, waardoor een 
ventilator meer of minder lucht moet afvoeren. Bovendien ontstaat er minder energieverlies door 
het binnenhalen van minder lucht van buiten. Als bij natuurlijke ventilatie relatief gezien veel 
geventileerd wordt kan door mechanische afvoer meer bespaard worden, er wordt immers minder 
lucht van buiten naar binnen gehaald. ¹ 

5.2.4 Mechanische toevoer en mechanische afvoer 
Met dit systeem wordt de af- en toevoer volledig mechanisch verzorgd. Lucht wordt van buiten 
aangezogen en door middel van kanalen, roosters of spleten onder deuren door de woning 
geblazen. De afvoer van vervuilde lucht vindt plaats door dezelfde installatie. Afvoer van vervuilde 
lucht uit natte cellen en de keuken vindt plaats door ventilatiekanalen die uitkomen op deze 
installatie. 
Bij een dergelijk systeem is het mogelijk om gebruik te maken van een WTW installatie. Hierbij 
wordt de afgevoerde warme lucht langs de schone lucht geleid en voorverwarmd. Hierdoor wordt 
er minder koude lucht in de woning teruggeblazen wat leidt tot minder warmteverlies.  
 
De voordelen van het systeem zijn: 

• Dit systeem kan volledig ingeregeld worden, waardoor minimaal geventileerd hoeft te 
worden per ruimte 

• In dit systeem kan WTW geïntegreerd worden, hierdoor wordt warmteverlies zoveel 
mogelijk beperkt 

• Het systeem geeft minder problemen met onder- of overdruk 

• Het systeem is niet weersafhankelijk 
 
 
 
 
¹ Bron: Vlaams Energieagentschap, Ventilatie 
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De nadelen van het systeem zijn: 
• In de zomer, bij hoge buitentemperatuur, kan door WTW de temperatuur van verse lucht 

hoog oplopen, de WTW-functie kan uitgeschakeld worden 

• Het systeem gebruikt energie 

• Het systeem is onderhoudsintensief; filters moeten vervangen worden 

• Geluid van installaties kan tot overlast zorgen, een goed ontwerp kan dit verhelpen 

• Verse lucht wordt door apparaten en kanalen gevoerd en kan hierdoor vervuild raken, 
regelmatig onderhoud kan dit minimaliseren 

 
Dit systeem is in EPA-W ingevoerd als `mechanische balans`, het systeem kan zowel met als 
zonder WTW ingevoerd worden, beide zijn verwerkt. Het rendement van de WTW is 95%. De 
besparing van beide systemen ten opzichte van de energie-index is -0,18 zonder WTW en 0,11 met 
WTW (zie bijlage 5.2). Ook dit systeem is minder energiezuinig dan natuurlijke ventilatie, tenzij er 
WTW wordt toegepast, dan treedt er een energiebesparing op. ¹ 

5.2.5 Vraaggestuurde systemen 
Bij een vraag gestuurd systeem wordt zowel de verwarming als ventilatie in de woning 
gereguleerd. Het systeem is in te stellen naar aanwezigheid van CO2 in de woning. Hierdoor kan 
geventileerd worden wanneer dat nodig is, waardoor een minimale hoeveelheid lucht geventileerd 
hoeft te worden.  
Het systeem verzorgd zowel de af- als toevoer van lucht in de woning. Bij deze wisseling van lucht 
wordt gebruik gemaakt van een WTW. De verse lucht van buiten wordt zo voorverwarmd voordat 
het in de woning wordt geblazen. 
Een dergelijk systeem verzorgt zowel de ventilatie als de verwarming van de woning. Het is in 
principe een radiator die ook ventileert. Het toestel van fabrikant Climarad is hier een voorbeeld 
van.  
De voordelen van het systeem zijn: 

• Dit systeem kan volledig ingeregeld worden, waardoor minimaal geventileerd hoeft te 
worden per ruimte 

• Het systeem bevat een WTW-unit 

• Het systeem geeft geen problemen met onder- of overdruk 

• Het systeem is niet weersafhankelijk 

• Het systeem kan naar vraag ingesteld worden 

• Door het systeem is minder overlast van luchtverplaatsing 

• Het systeem verzorgt zowel de ventilatie als verwarming in de woning, naast dit systeem 
hoeven geen radiatoren in de woning geplaatst worden 

• Ventilatie is per verwarmd vertrek 
De nadelen van het systeem zijn: 

• Het systeem bevat filters, deze dienen vervangen te worden 

• Het systeem gebruikt energie 

• Het systeem is onderhoudsintensief om een goed rendement te blijven behouden 

• Geluid van installaties kan tot overlast zorgen, een goed ontwerp moet dit verhelpen 

• Verse lucht wordt door apparaten en kanalen gevoerd en kan hierdoor vervuild raken, 
regelmatig onderhoud kan dit minimaliseren 

• De ventilatie komt rechtstreeks door de buitengevel, er moet een gat in de gevel gemaakt 
worden, dit is een aandachtspunt bij dikke gevels, bovendien is de plaatsing van de 
radiatoren belangrijk 

 
 
¹ Bron: Vlaams Energieagentschap, Ventilatie 
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Het bovenstaand systeem is een vraaggestuurd systeem. In het EPA programma wordt het 
ingevoerd als mechanische balans, in dit systeem kan ook de optie WTW meegenomen worden. 
Het rendement van dit systeem is 90%. De besparing op energie-index van dit systeem is 0,09. 
Deze besparing is kleiner dan bij mechanische balans, dit heeft te maken met het verschil in 
rendement. ¹ 

5.2.6 Conclusie 
Het systeem dat toegepast zal worden in het pilotproject is afhankelijk van het te behalen label en 
de bouwkundige toepassingen. Een systeem waarbij gebruik gemaakt wordt van een WTW-
installatie zal zorgen voor een grote energiereductie. Het nadeel is dat het systeem duurder is en 
meer onderhoud vergt om een goede werking van het systeem te kunnen waarborgen. Daarnaast is 
van dergelijke systemen bekend dat zij op de juiste manier ingeregeld moeten worden om optimaal 
te kunnen functioneren. 
Een ander systeem met WTW zijn radiatoren van Climarad en Jaga. Deze radiatoren zijn tevens 
vraaggestuurde ventilatiesystemen. De systemen meten de luchtkwaliteit per vertrek en ventileren 
indien nodig. Daarbij wordt verse lucht van buiten in de woning geblazen terwijl deze langs de 
afgevoerde warme lucht wordt gevoerd. Ook wordt door dit systeem een minimale hoeveelheid 
lucht ververst en is tevens per vertrek in te stellen naar vraag.  

5.3.0 Douche-WTW 
Voor douches zijn twee mogelijkheden met betrekking tot energiebesparing. Er zijn tegenwoordig 
WTW installaties voor douche water. Hierbij wordt het warm afvalwater uit de douche gebruikt, en 
wordt langs koud leidingwater geleid. Het koude leidingwater wordt hierdoor voorverwarmd. 
Douche-WTW`s zijn verkrijgbaar is de vorm van een standpijp of een douchebak-WTW. Een 
douche-WTW bestaat uit een standpijp met daaromheen een tweede leiding. Door de middelste 
leiding stroomt het afvalwater van de douche als een filmlaag langs de binnenzijde. Door de leiding 
daaromheen wordt koud leidingwater onderin de WTW gestuwd. Doordat het koud en warmwater 
langs dezelfde wand stromen vindt warmteoverdracht plaats. Hierdoor wordt het water 
voorverwarmd voordat het gebruikt kan worden. Aan de bovenzijde van de WTW komt het 
voorverwarmde water uit de standleiding. Dit water kan op de douchemengkraan aangesloten zodat 
er minder verwarmd water vanuit de ketel nodig is.  
Een douchebak-WTW werkt volgens hetzelfde principe. Warm afvalwater van de douche wordt in 
de douchebak opgevangen. Door de douchebak stroomt koud leidingwater dat langs het warme 
afvalwater wordt geleid. Het koude leidingwater wordt op deze manier voorverwarmd voordat het 
opnieuw gebruikt kan worden. 
Bij beide systemen is het mogelijk om het voorverwarmde water aan te sluiten op de 
koudwaterleiding van de douche of CV-ketel. Dhr. Van Boven van DuboTechniek Zaltbommel 
raad aan om het voorverwarmde water alleen op de douche aan te sluiten. De besparing die ontstaat 
door het voorverwarmde water aan te sluiten op zowel de douche als CV is gering en door de extra 
kosten niet rendabel. ² 

5.3.1 Conclusie 
De besparing die ontstaat door het toepassen van een douche-WTW is gering. Daarentegen is de 
investering in een dergelijke installatie niet zeer hoog. Het kan dus lonen om een dergelijke 
installatie aan te schaffen. Omdat het om twee verschillende systemen gaat wordt er gerekend met 
de twee verschillende rendementen. Bij beide systemen hangt het rendement af van de hoeveelheid 
water waarmee wordt gedoucht. In beide gevallen wordt uitgegaan van een systeem van DSS bij 
een debiet van 7,5 liter per minuut. Het rendement van een douche-WTW is 59,3%, bij een 
douchebak WTW is dat 47,9%. De verlagingen in energie-index zijn voor beide systemen 0,02 (zie 
bijlage 5.3 en 5.4). Hoewel er een verschil in het rendement van beide systemen is, is dit niet terug 
te zien in de verlaging van de energie-index. De verlaging in het gasverbruik is dusdanig laag dat 
hier een verschil in optreedt.  
 
 
¹Bron: Climarad 
² Bron: DuboTechniek Zaltbommel, interview met Dhr. Van Boven 
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Voor het uitwerken van de installatie opties gaan we uit van een douchebak-WTW systeem. De 
situering van badkamers is zodanig dat een douche-WTW niet toe te passen is, de standleidingen 
kunnen voor een goede besparing niet dicht genoeg bij de douche geplaatst worden. ¹ 
 
5.4.0 Verwarming 
Verwarming in woningen kan op verschillende manieren worden verzorgd. De juiste keuze hangt 
mede af van de bouwkundige voorzieningen.  
Een van de opties is wand- of vloerverwarming. Door de huidige bouwkundig aanwezige 
voorzieningen is het niet reëel om een van deze systemen toe te passen. De woningen zijn te smal 
om over de gehele lengte van de woning wandverwarming toe te passen. Als alleen de voor- en 
achtergevel gereed wordt gemaakt voor wandverwarming is er een te klein oppervlak. 
Vloerverwarming zou geen optie zijn omdat de vloeren niet vlak zijn en opgebouwd zijn uit hout. 
Ook luchtverwarming is een optie dat niet makkelijk toe te passen is aangezien er leidingen door de 
bestaande situatie gelegd moeten worden. 
Het meest voor de hand liggend systeem om toe te passen zijn radiatoren. Bovendien zijn er 
radiatorsystemen die, net als luchtverwarming, zowel verwarmen als ventileren.  

5.4.1 Lage temperatuur verwarming 
In de woningen zou gebruik gemaakt kunnen worden van LTV verwarming. Meestal wordt dit 
toegepast in combinatie met wand- of vloerverwarming. Het is ook mogelijk om dit bij HR 
radiatoren toe te passen. Dit type radiatoren hebben een hoger rendement en kunnen daarom met 
een lagere aanvoertemperatuur verwarmen. De dimensionering van de radiatoren blijft hetzelfde als 
bij `normale` radiatoren, in sommige gevallen worden ze zelfs kleiner.  
Doordat de aanvoertemperatuur van het systeem lager ligt is er minder energie nodig om het huis 
warm te houden. Het rendement van het opwarmen van het water wordt hoger. Een nadeel is wel 
dat het systeem duurder is en dat een huis goed geïsoleerd moet zijn, het duurt langer voordat de 
woning is opgewarmd. Daarom kan er gekozen worden om bepaalde ruimtes extra bij te 
verwarmen door middel van elektriciteit. Het rendement gaat daardoor wel omlaag.  

5.4.2 Vraaggestuurde verwarming 
Het systeem voor vraaggestuurde verwarming is in hoofdstuk 4.2.5 reeds beschreven.  

5.4.3 Conclusie 
Omdat het project een renovatie betreft zijn er bij voorbaat een aantal opties die afvallen of 
moeilijk haalbaar zijn. Hierdoor is het toepassen van radiatoren de meest voor de hand liggende 
optie. Grofweg zijn er drie mogelijkheden bij het plaatsen van radiatoren. Normale radiatoren, HR 
radiatoren met lage temperatuur verwarming of vraaggestuurde verwarming. Om een C-label te 
halen zullen normale radiatoren volstaan. Bij een A- of B-label is het misschien noodzakelijk om 
duurdere verwarmingsinstallaties toe te passen. Verwarming van de woning is reeds meegenomen 
in hoofdstuk 4.1 over ketels. Om een verschil aan te kunnen geven zijn de opties hoge- lage- en 
zeer lage temperatuurverwarming aangevuld met de optie vraaggestuurde verwarming. De 
verschillen die ontstaan, qua energie-index, bij deze systemen zijn toegevoegd aan het verslag (zie 
bijlage 5.5). Voor het bepalen van de besparing wordt uitgegaan van een hoge aanvoertemperatuur 
als basis. Zoals te lezen is vanuit de bijlage maakt het programma geen verschil voor lage-, zeer 
lage-, of hoge aanvoertemperatuur. Daarnaast is de optie vraaggestuurde ventilatie toegevoegd. De 
toepassing van deze installatie levert een besparing op van 0,09 op de energie-index.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹ Bron: DSS, Douchebak met warmte-terugwinning (WTW); DSS, Douchepijp WTW 
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5.5.0 Zonneboi ler 
Een zonneboiler is een installatie dat zonlicht opvangt en om kan zetten in warmte. Een 
zonneboiler bestaat uit een collector, voorraadvat en naverwarmer. De collector vangt de warmte 
op. Door de collector stroomt een mengsel dat meestal bestaat uit water en een antivries, dit 
mengsel wordt verwarmt.  
 
Er zijn een aantal types zonneboiler, de meest voorkomende zijn een `standaard` zonneboiler, 
compacte zonneboiler of een zonneboilercombi. De standaard zonneboiler verwarmt het water in 
het voorraadvat, dit water verwarmt koud water voor, voordat het naar de CV-ketel gaat. Indien 
nodig verwarmt de CV-ketel het water extra tot de gewenste temperatuur. Bij een compacte 
zonneboiler verloopt het proces hetzelfde, alleen is het voorraadvat in de zonneboiler geïntegreerd.  
Een zonneboilercombi bestaat uit een collector en voorraadvat. In het voorraadvat wordt de 
opgevangen warmte afgestaan aan leidingen voor tapwater en de verwarming. Mocht er 
onvoldoende warmte opgewekt worden door de collector springt een geïntegreerde CV-brander bij. 
Het systeem kan vijf procent meer energie leveren dan een gewone zonneboiler, maar werkt het 
beste bij vloer- en/of wandverwarming. De aanschafkosten van dit systeem zijn ook hoger en zal 
waarschijnlijk niet door de energiebesparing terugverdiend worden. ¹ 

5.5.1 Conclusie 
Een zonneboiler is een externe energieleverancier van de woning en zou daarom ook later 
aangebracht kunnen worden. Voor het behalen van een C-label is een zonneboiler niet benodigd. 
Bij het behalen van een B- maar vooral een A-label zou een zonneboiler een serieuze optie zijn. 
In het EPA-W programma is het niet mogelijk om verschillen tussen leveranciers of type 
zonneboilers in te voeren. Het programma vraagt alleen of het systeem individueel of collectief, 
hoe het paneel wordt georiënteerd, en hoeveel m² per woning. Voor onze berekening gaan we uit 
van een collectief systeem op een 45º hellend dak dat gericht is op het zuidoosten. Bij een 
oppervlak van 1,2m² per woning wordt een besparing gehaald van 0,03 (zie bijlage 5.6). 
Voor de varianten worden deze gegevens gebruikt voor de optie zonneboiler. 

5.6.0 Warmtepomp 
Een warmtepomp kan zijn energie uit verschillende bronnen halen, dit kan zijn lucht, bodem of 
water. Het proces dat beschreven wordt is van een warmtepomp die zijn energie uit de grond haalt. 
Dit kan zijn door een open of een gesloten proces.  
Een gesloten proces gebruikt vloeistof dat door de grond gepompt wordt om warmte op te nemen, 
deze warmte wordt in de warmtepomp afgestaan. Een open proces haalt verwarmd water uit de 
grond en dat verdwijnt later in de grond na warmteafgifte.  
De warmte die uit de grond wordt gehaald wordt in de warmtepomp afgegeven aan een 
koudemiddel, dit is doorgaans een mengsel van water en een andere vloeistof. Het koudemiddel 
geeft de temperatuur af aan een gas dat vervolgens gecomprimeerd door middel van een 
compressor. Hierdoor krijgt het gas een hogere temperatuur, dit wordt vervolgens afgegeven aan 
het verwarmingssysteem voor de woning. Het koudemiddel expandeert vervolgens om opnieuw 
warmte op te nemen. Gelijktijdig wordt het water dat zijn warmte aan het systeem heeft afgegeven 
de grond in gepompt om opnieuw warmte op te nemen vanuit de bodem.  
Sommige warmtepompen hebben ook de mogelijkheid om een gebouw te koelen. Daarmee wordt 
de werking van het systeem omgedraaid. De warmte van de woning wordt afgestaan aan het water 
dat de grond in wordt gepompt. Het warmtepompsysteem werkt het beste in combinatie met lage 
temperatuur verwarming, ook LTV-radiatoren zijn mogelijk.  

5.6.1 Rendement 
Voor het juist toepassen van een warmtepomp is contact opgenomen met Adviesbureau Primum. 
Het systeem kan het beste ingevoerd worden met een tweede warmte opwekker, bijvoorbeeld een 
CV-ketel. De warmtepomp verzorgt in principe de warmte van de woning en bij piekmomenten 
kan de ketel bijspringen.  
 
 
¹ Bron: Zonnepanelen Informatiepunt, Zonneboiler 
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Adviesbureau Primum geeft aan dat het vermogen van zowel de ketel als de warmtepomp van 
groot belang is voor het rendement van het systeem. Over het algemeen wordt 90% van de warmte 
verzorgt door de warmtepomp, de overige 10% door de ketel.  
Tijdens het gesprek werd gezegd dat voor twee woningen een vermogen van 10 KW zou voldoen. 
Om het optimale rendement te behalen moet `gespeeld` worden met de vermogens van de 
warmtepomp en ketel, dit is ingevoerd in EPA-W.Op basis van het gas- en elektriciteitsverbruik en 
de prijzen daarvan, is de meest kostenbesparende oplossing bepaald, aangezien er veel opties 
mogelijk zijn.  

5.6.2 Opties  
Om de meest rendabele combinatie te kunnen bepalen is uitgegaan van een vermogen van ongeveer 
10 KW van de toestellen gecombineerd. Hiervoor zijn toestellen gekozen van Intergas voor de 
ketels, en Bosch en Ferroli voor de warmtepomp. Er is gekozen voor twee fabrikanten voor 
warmtepompen zodat er meer diversiteit bestaat in het vermogen van deze toestellen. Om de meest 
rendabele combinatie te bepalen is er eerst alleen van bodemwarmte uitgegaan, daarna wordt het 
verschil door lucht of bodemwater uitgezocht. 
Verschillende combinaties in vermogen zijn uitgerekend qua energie-index en het gas- en 
elektraverbruik (zie bijlage 5.7). Hieruit blijkt dat de combinatie 5,9 KW voor de warmtepomp en 
5,6 KW voor de ketel voor het beste rendement zorgt. Voor deze verdeling zijn later andere opties 
bedacht om te achterhalen wat voor een warmtepomp het beste rendement geeft. Te zien is dat bij 
een zeer lage aanvoertemperatuur het hoogste rendement wordt gehaald.  
Uiteindelijk worden de verschillen bij het gebruik van een andere bron uitgerekend. Dit kan zijn 
door grondwater (open systeem) of bij lucht als bron.  
Bij lucht wordt gebruik gemaakt van een ventilator die buiten staat. De ventilator haalt de warmte 
of koude uit de lucht van buiten en geeft deze af aan de warmtepomp. Uit de bijlage is op te maken 
dat het rendement van een warmtepomp met als warmtebron lucht zeer laag is. En een 
warmtepomp met als warmtebron grondwater geeft een zeer hoog rendement. 
Van alle opties die zijn uitgerekend zijn de totale energiekosten berekend (zie bijlage 5.8). 

5.6.3 Inventum Ecolution 50 
Tijdens het bezoek aan DuboTechniek te Zaltbommel is gewezen op de mogelijkheden van de 
Inventum Ecolution 50. Bij het doornemen van het project met dhr. Van Boven zei hij dat het 
toepassen van een warmtepomp moeilijk haalbaar is. Er is zwaar materieel nodig om in de grond te 
kunnen boren en de leidingen aan te brengen. Tijdens de rondleiding werd het systeem van 
Inventum getoond. Gezien ervaringen met het systeem gaf dhr. Van Boven aan dat dit vrijwel de 
best toepasbare warmtepomp is.  
Het systeem werkt als een reguliere warmtepomp. Enkele verschillen van de installatie zijn de 
omvang, plaatsing en warmtebron. De installatie maakt gebruik van de warmte uit af te voeren 
lucht vanuit de woning. De installatie moet daarom dan ook in huis geplaatst worden en is kleiner 
gedimensioneerd.  
De warmte uit de vervuilde, af te voeren lucht, wordt gebruikt als warmtebron. De installatie 
vervangt tevens een mechanische ventilatiebox. Bovendien heeft het systeem een rendement dat te 
vergelijken is met een warmtepomp die gebruik maakt van de bodem of grondwater als 
warmtebron.  
Het rendement van het systeem van Inventum is te vergelijk met een bodemwarmtepomp, COP van 
4,4. De COP van een luchtwarmtepomp lucht doorgaans circa 1 tot 1,2 lager dan die van een 
bodemwarmtepomp. ¹ 
Het berekenen van de energielabels bij dit systeem kan alleen via de website van Inventum en nog 
niet door EPA-W. Met de gegevens vanuit EPA-W kan de herberekeningstool voor de Inventum op 
de site worden ingevoerd (zie bijlage 5.9). ² 
 
 
 
 
 
 
¹ Bron: Warmtepomp-info, website 
² Bron: Inventum, Inventum Ecolution ventilatiewarmtepomp 
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5.6.4 Conclusie 
Voor het project is een warmtepomp maar beperkt haalbaar. Er is contact gezocht met een 
leverancier van warmtepompen voor advies. De gegevens van het project zijn voorgelegd, op basis 
daarvan is een advies gegeven. De conclusie is dat een warmtepomp alleen haalbaar is met gebruik 
van lucht als warmtebron, een ventilatiewarmtepomp. Er kan met groot materieel niet achter het 
pand gekomen worden, en als men horizontale leidingen wil aanbrengen is minimaal 120% van het 
oppervlak van de woning nodig. ¹ 
Een gegeven is dat een luchtwarmtepomp een zeer laag rendement heeft. Op het moment dat er 
warmte nodig is, is het koud buiten, als er koude nodig is, is het warm buiten.  
Voor het bepalen van de installatie opties wordt uitgegaan van de meest rendabele situatie dat toe te 
passen is. Voor het uitwerken van de opties wordt daarom uitgegaan van een warmtepomp met als 
warmtebron lucht. Een warmtepomp ondersteund door een HR-107 ketel. De warmtepomp heeft 
een vermogen van 5,9 KW, de onderwaarde van de ketel is 5,6 KW, voor verwarming in de woning 
wordt een zeer lage aanvoertemperatuur toegepast. Deze optie behaald een besparing van 0,27 op 
de energie-index.  
Daarnaast is er een andere optie voor de warmtepomp, het gebruik van de Inventum Ecolution 50. 
Dit systeem zorgt voor een besparing van 0,45 op de energie-index (zie bijlage 5.9).  

5.7.0 PV-panelen 
PV-panelen leveren elektriciteit, dit kan op twee manieren: netgekoppeld of autonoom. Een 
netgekoppeld systeem produceert stroom dat thuis wordt gebruikt, de overige energie wordt aan het 
lichtnet geleverd. Een autonoom systeem slaat de energie op in een accu, vanuit de accu wordt de 
energie geleverd in de woning.  
Bij een netgekoppeld systeem is een inverter nodig om de stroom van de panelen om te zetten tot 
een bruikbaar 230 Volt wisselspanning. De energie die wordt geproduceerd wordt direct in huis 
gebruikt, de energie die extra geproduceerd wordt, wordt teruggegeven aan de energieleverancier. 
Nadeel van het netgekoppeld systeem is wanneer het lichtnet uitvalt zal de inverter direct stoppen 
met het omzetten van stroom, waardoor de stroom niet bruikbaar is.  
Bij het gebruik van een analoge meter zal deze teruglopen als er stroom wordt geleverd aan het 
lichtnet. In geval van een digitale meter kan het zijn dat een speciale meter nodig is. Er zijn meters 
die het totaal verbruikte energie meten en daarnaast het deel dat is teruggegeven aan het lichtnet.   
 
Naast de twee manieren van aansluiten zijn er verschillende type PV-panelen die toegepast kunnen 
worden: monokristal, multikristal en amorfe. De monokristallijn panelen zijn het duurste type, ze 
bestaan in principe uit een kristal en leveren het hoogste rendement. Multikristal bestaat uit 
meerdere kristallen en is goedkoper, maar produceert minder stroom. Tot slot zijn er de amorfe 
systemen, dit type bevat geen kristallen maar bestaat uit een dunne film en is zeer flexibel. Dit is 
het goedkoopste systeem en produceert de minste elektriciteit per m². ² 

5.7.1 Conclusie 
Het verschil in de systemen is niet terug te zien in de EPA-W berekening, uiteraard kan het wel 
invloed hebben. Als de accu volledig is opgeladen maar de stroom wordt niet gebruikt zal niet 
optimaal gebruik gemaakt worden van het systeem, er kan immers niet meer elektriciteit 
opgeslagen worden.  
Voor het behalen van een C-label zal het niet nodig zijn om PV-panelen toe te passen. De systemen 
zijn duur en wordt over een groot verloop van jaren terugverdiend. Voor het halen van een B- of A-
label kan het toepassen van zonnecel wenselijk zijn om de juiste energie-index te halen. 
Bij het invoeren van de gegevens van de zonnepanelen wordt uitgegaan van 2,1 m² per woning. De 
mono- en multikristallijn zonnepanelen leveren een besparing op van 0,04, het gebruik van het 
amorfe systeem zorgt voor een besparing van 0,02 (zie bijlage 5.6).  
 
 
 
 
¹ Bron: Techneco, Interview Dhr. Veldman 
² Bron: Zonnepanelen Informatiepunt, Zonnepanelen/zonnecellen 
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6  ENERGIELABELS 

6.0.0 Inleiding 
Voor het pilotproject worden energielabels bepaald als gevolg van de renovatie. In hoofdstuk 3 en 
4 zijn de bouwkundige en installatietechnische mogelijkheden toegelicht. Bouwkundig is er 
gekozen voor twee varianten, Rc-waarde 3,0 en Rc-waarde 5,0. Installatietechnisch zijn er 
meerdere mogelijkheden. 
De bouwkundige en installatietechnische mogelijkheden worden gecombineerd om zo tot een 
nieuw energielabel van de woningen te komen. 

6.1.0 Berekening energielabels 
Voor het bepalen van de energielabels wordt van een aantal programma`s gebruik gemaakt. Elke 
berekening wordt opgezet met het programma EPA-W van VABI. Voor sommige berekeningen 
worden de uitkomsten uit VABI met een ander programma doorgerekend.  
Door middel van het invoeren van de gegevens van de woning kan het energielabel berekend 
worden. Daarnaast wordt de benodigde energie berekend per onderdeel in de woning zoals: 
hulpenergie, tapwater, verwarming en het totaal. Op basis van deze gegevens wordt een energie-
index toegekend. Voor het bepalen van de energie-index wordt onderstaande formule gehanteerd: 

EI= 
Qtotaal 

155xAg + 106xAverlies + 9560 

 
De energie-index is het totale energieverbruik van de woning gedeeld door: 155 maal het 
gebruiksoppervlak, plus 106 maal de oppervlakte van de uitwendige scheidingsconstructie van de 
woning, plus 9560. ¹ 

Hoe hoger de energie-index is hoe hoger het label en hoe slechter de woning presteert. Een hoog 
energielabel betekend dus ook hoge energielasten. De labels worden naar energie-index ingedeeld, 
welke energie-index bij welk label hoort staat hieronder vermeld. ² 

Energielabel A++ A+ A B C D E F G 

Energie-index ≤ - 0,50 0,51 - 0,70 0,71 - 1,05 1,06 - 1,30 1,31 - 1,60 1,61 - 2,00 2,01 - 2,40 2,41 - 2,90 2,91 - ≥ 

 

6.1.1 EPA-W 
Om de energielabels te bepalen is gebruik gemaakt van een tijdelijke versie van het programma 
EPA-W van VABI. Adviesbureau Primum te Rijssen heeft geholpen bij het juist invoeren van 
gegevens. Zij hebben ondersteund door middel van begeleiding en advies bij het invoeren van de 
gegevens. Op deze manier is zeker gesteld dat alle gegevens op de juiste manier zijn ingevoerd.  
De woningen zijn in het programma ingevoerd en aan de hand daarvan zijn energielabels bepaald. 
Vervolgens kan per onderdeel een verbetering aangebracht worden. Deze maatregelen kunnen 
samengevoegd worden tot een bepaalde variant. Op deze manier kan dezelfde variant toegepast 
worden op verschillende woningen.  
Het programma berekend aan de hand van een variant gegevens uit. Deze gegevens kunnen als 
verslag uitgeprint worden, tevens kunnen de gegevens automatisch in een Excelbestand gezet 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹ Bron: KBI, Energieprestatiecertificaat 
² Bron: www.energieindex.nl 



 

 
 

P
a

g
in

a
2

9
 

6.1.2 Climaradtool 
Een van de installatiemogelijkheden voor het project is het toepassen van Climarad 
verwarmingstoestellen. Dit radiatorsysteem verzorgt naast de verwarming in de woning ook de 
ventilatielucht van buiten. Het systeem moet altijd ondersteund worden door een mechanische 
afvoer. 
Dit systeem kan (nog) niet in het EPA-W programma ingevoerd worden. Daarvoor heeft Climarad 
een herberekeningstool gemaakt waarmee alsnog de energielabels bepaald kunnen worden. De 
opzet wordt wel in EPA-W gemaakt om de energievraag te kunnen bepalen. De tool van Climarad 
rekent door met de energiegegevens vanuit een excelbestand. Voordeel van de tool is dat gegevens 
geïmporteerd kunnen worden uit een excelbestand. Hierdoor worden automatisch de juiste 
gegevens ingevoerd en wordt de besparing berekend. Voor het pilotproject is het systeem van 
Climarad in één variant toegepast. 

6.1.3 Inventum  
Ook het systeem van Invenum kan nog niet worden ingevoerd in EPA-W, vandaar dat Inventum 
een eigen herberekeningstool heeft ontwikkeld. Het verschil met de berekeningstool van Climarad 
is dat de herberekeningstool van Inventum op hun website staat. Voordat de juiste 
herberekeningstool wordt geopend moet het juiste systeem van Inventum gekozen worden: 
Ecolution Optima, Ecolution Combi 50 of Ecolution Solo. Vervolgens kan worden gekozen voor 
het type bouw: bestaande bouw of nieuwbouw. Ook deze berekeningstool werkt met de gegevens 
vanuit EPA-W, de volgende gegevens worden ingevoerd: verwarmingsenergie, hulpenergie, 
energie voor bereiding tapwater, totale energie, energie-index, gegevens warmwater bereiding, 
gebruiksoppervlak en oppervlak buitenschil. 
Met deze gegevens kan de herberekening gestart worden. Hieruit volgen de `nieuwe` gegevens van 
de warmtevraag en een nieuw energie index en energielabel.  
 

6.2.0 Bestaande energielabels 
Voor het bepalen van de bestaande energielabels is er in de basis uit gegaan van de tekeningen die 
zijn aangeleverd door de studenten van de TU Delft. Daarnaast is er een bezichtiging in het pand 
geweest om er meer `gevoel` bij te krijgen en belangrijke maten op te nemen.  
Aan de hand van de gegevens verkregen uit de rondgang en de gegevens verkregen van de 
studenten TU Delft zijn de bestaande energielabels bepaald. 

6.2.1 Bezichtiging  
Ter voorbereiding van het bezoek aan Adviesbureau Primum is een bezichtiging in het 
desbetreffende pand georganiseerd. En gevelonderbrekingen, te denken aan raamoppervlak, deuren 
en andere panelen. Daarnaast is het van belang de woning bezichtigd te hebben voor er een advies 
opgesteld kan worden. 
Door de bezichtiging is het tijdens het invoeren van de gegevens in EPA-W mogelijk om het pand 
`voor ogen te hebben`. Hoewel er reeds foto`s van het pand ontvangen waren van de studenten TU 
Delft zijn er tijdens de bezichtiging extra foto`s gemaakt. Het pand kan door de bezichtiging en de 
foto`s beter naar waarheid ingevoerd worden.  
Toen het pand werd bezichtigd waren veel voorzieningen reeds uit de woningen gesloopt. Hierdoor 
zijn sommige aannames die in EPA-W ingevoerd dienen te worden moeilijk te achterhalen. De 
bouwkundige voorzieningen stonden allemaal vast, alleen installaties is meer variabel. Zo zijn in de 
woningen op drie bouwlagen voorzieningen aangetroffen voor gasverwarming en op een bouwlaag 
verwarming met radiatoren. Er kan niet gekozen worden om een bouwlaag op gas en de andere 
bouwlaag via de cv te verwarmen. Zodoende is bij het opstellen van de bestaande energielabels 
overal verwarming op gas ingevoerd. Daarnaast is de ventilatie aangenomen voor natuurlijk, er zijn 
geen voorzieningen aangetroffen die duiden op andersoortige ventilatie. Omdat er in de woningen 
door middel van gas wordt verwarmd is er vanuit gegaan dat tapwater wordt bereid door een geiser. 
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6.2.2 Opstellen energielabels  
Ten tijde van ingebruikname van de woningen bestond het pand uit drie woningen. Op elke 
verdieping één, behalve de zolder, deze werd gedeeld door de tweede en derde verdieping. De 
woningen zijn bij het opstellen van de bestaande energielabels eerst samengevoegd tot de 
samenstelling zoals deze eruit komt te zien na de renovatie. Op deze manier zijn de oude en nieuwe 
situatie met elkaar te vergelijken nadat de energielabels zijn bepaald. 
De energielabels van de woningen zijn aan het onderzoeksrapport toegevoegd (zie bijlage 6.1 en 
6.2). Uit de bijlagen is te zien dat de huidige woningen een zeer slecht energielabel hebben, beide 
een energielabel G. De benedenwoning heeft een energie-index van 2,95, de bovenwoning heeft 
een energie-index van 4,08. 

6.3.0 Nieuwe energielabels 
Voor het bepalen van de energielabels na de renovatie zijn een aantal opties opgesteld voor de 
installaties. In EPA-W kunnen deze ingevoerd worden en aan een woning worden toegekend. Het 
EPA-W programma rekent hiermee vervolgens de energiewaarden en het energielabel uit. In het 
programma zijn verschillende opties samengevoegd tot een bepaalde variant. Op deze manier is 
onderzocht hoe de woningen een bepaald energielabel kunnen halen. 

6.3.1 Werkwijze bepalen nieuwe energielabels  
Opties die zijn opgesteld om een bepaald energielabel te halen zijn in een matrix verwerkt (zie 
bijlage 6.3). Bouwkundig variant 1 en 2 zijn hierin opgenomen, samen met de installatie opties 
voor de beneden- en bovenwoning.   
Hieronder volgt een opsomming van de installatiemogelijkheden die we voor ons project hebben 
aangehouden, en terug zijn te vinden in bovengenoemde matrices: 

• Ketel (incl. combitap) 
o HR-107; hoge aanvoer 
o HR-107; lage aanvoer 

• Ventilatie 
o Mechanische afvoer 
o Mechanische balans 
o Mechanische balans met WTW 

• Douche WTW 
o Douchebak WTW 

• Warmtepomp 
o Warmtepomp lucht 
o Inventum Ecolution 50 

• Pv-panelen 
o Pv-paneel (collectief) 

• Zonneboiler 
o Zonneboiler (collectief) 

• Verwarming 
o Conventioneel 
o Climarad 

 
Er zijn veel varianten mogelijk bij al deze opties. Daarom is voor het bepalen van de energielabels 
ingeschat wat haalbaar is voor het project, en wat zijn de logische keuzes, deze varrianten zijn 
uitgewerkt. Vervolgens is aan de hand van de uitkomsten verder gerekend met bepaalde 
combinaties, om te kijken wat in de meest extreme gevallen mogelijk is voor de woning. Zo is er 
een optie waarin alle maatregelen zijn meegenomen. Deze optie is waarschijnlijk niet haalbaar, 
maar het is wel duidelijk dat van de woning een A+-woning gemaakt kan worden. 
Bij het toepassen van een systeem van Climarad of Inventum is het niet mogelijk een optie voor 
ventilatie toe te voegen, beide systemen regelen zelf de ventilatie.  
Voor het berekenen van de besparing door middel van het systeem van Inventum worden de 
gegevens van de woning opgevraagd. Hierbij horen de te verwarmen oppervlakte en de oppervlakte 
van de buitenschil. Deze gegevens zijn overgenomen vanuit de gegevens die in EPA-W zijn 
ingevoerd.  
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Voor de benedenwoning is met de volgende gegevens gerekend:  
• Te verwarmen oppervlak: 100,8 m² 
• Oppervlak buitenschil: 99,3 m² 

Bij de bovenwoning zijn de volgende gegevens gebruikt: 
• Te verwarmen oppervlak: 79,9 m² 
• Oppervlak buitenschil 125,86 m² 

 
De verhouding tussen het te verwarmen oppervlak en het oppervlak van de buitenschil verschilt 
sterk per woning. Dit zal terug te zien zijn in de energielabels.  

6.3.2 Opties  
Voor het opstellen van de energielabels is onderscheid gemaakt in de beneden- en bovenwoning, en 
bouwkundig variant 1 en variant 2. Als gevolg van deze opties zullen verschillende energie-
indexen ontstaan. Deze verschillen worden door middel van een matrix met elkaar vergeleken. 
Zoals vermeld in het vorige hoofdstuk zijn op basis van de uitkomsten uit de opties nieuwe opties 
opgesteld om zo een juiste keuze te kunnen maken. Voorbeeld hiervan is het systeem van 
Climarad, uit de berekening blijkt dat het systeem een besparing oplevert van 0,03 op de energie-
index. Deze besparing is niet erg groot, de investering in het systeem is mogelijk groter dan de te 
behalen winst. Deze maatregel is een keer in een optie opgenomen om te kijken wat het met de 
energie-index doet, in andere opties wordt het systeem niet meer toegepast.  
 
Er wordt ook een verschil gemaakt tussen de systemen waarbij gebruik gemaakt wordt van een 
warmtepomp. Het systeem waarbij gebruik gemaakt wordt van warmte/koude uit de buitenlucht 
(d.m.v. een ventilator) wordt afgezet tegen het systeem van Inventum. Het systeem van Inventum 
blijkt een veel hoger rendement te hebben in vergelijking met het systeem dat werkt met 
buitenlucht.  
Vervolgens is in de opties doorgerekend met de warmtepomp van Inventum.  

6.3.3 Bouwkundig variant 1 
De te behalen energielabels met bouwkundig variant 1 zijn verwerkt in een matrix (zie bijlage 6.3). 
Alle energiegegevens van de opties voor zowel beneden- als bovenwoning zijn toegevoegd aan het 
verslag (zie bijlage 6.4).     
De opties 1 t/m 3 en 6 t/m 8 van de benedenwoning, met bouwkundig variant 1, zijn toegevoegd 
(zie bijlage 6.5), dit is tevens gedaan voor de bovenwoning (zie bijlage 6.6).   
De opties 4,5 en 9 t/m 13 zijn daarin niet meegenomen omdat deze door het 
berekeningsprogramma van Climarad of Inventum apart zijn berekend. De details van deze opties 
zijn in een andere bijlage toegevoegd. Deze gegevens zijn apart aan het verslag toegevoegd, voor 
de benedenwoning variant 1 (zie bijlage6.9) en de bovenwoning variant 1 (zie bijlage 6.10).   
 
Uit de bijlagen blijkt dat het halen van een C-label zou kunnen. Op de ene optie na waarmee een C-
label wordt gehaald zullen in principe alle opties leiden tot een A- of B-label. Wanneer een 
luchtwarmtepomp wordt toegepast is deze nog afhankelijk van de manier van ventileren in de 
woning. Wanneer een Inventum warmtepomp wordt toegepast is dit niet het geval, de installatie 
regelt zelf de ventilatie.  
Wanneer voor de ventilatie mechanische balans wordt toegepast zal de energie-index slechter 
uitvallen t.o.v. het gebruik van mechanische afvoer. Er is meer hulpenergie nodig voor deze 
installatie. Als de mechanische balans wordt aangevuld met een WTW zal de hulpenergie hetzelfde 
blijven maar wordt er meer energie teruggewonnen waardoor de energie-index omlaag gaat.  
Bij het gebruik van een luchtwarmtepomp kan een A-label gehaald worden, afhankelijk van de 
woning en voorzieningen voor ventilatie. In de berekening waar een luchtwarmtepomp wordt 
toegepast is wel uitgegaan van het hoogst mogelijke rendement. Daarbij hoort een zeer lage 
temperatuurverwarming en dus extra kosten om een ander systeem voor de radiatoren te plaatsen. 
Bij het toepassen van de warmtepomp van Inventum zal altijd een A-label gehaald worden.  
Bovendien is het met deze installaties mogelijk om een A+-label te halen. Daarvoor is het wel 
noodzakelijk gebruik te maken van een vorm van zonne-energie. 
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Opvallend bij deze variant is dat bovenwoning een betere energie-index heeft dan de 
benedenwoning. In de uitwerking waarbij gebruik is gemaakt van de rekentool van Inventum is dit 
andersom. Verrassend genoeg heeft, bij het gebruik van de Inventum Ecolution 50, de 
bovenwoning een slechtere energie-index dan de benedenwoning.  

6.3.4 Bouwkundig variant 2 
De te behalen energielabels met bouwkundig variant 2 zijn verwerkt in een matrix (zie bijlage 6.3). 
Alle energiegegevens van de opties voor zowel beneden- als bovenwoning zijn toegevoegd aan het 
verslag (zie bijlage 6.4).     
De opties 1 t/m 3 en 6 t/m 8 van de benedenwoning, met bouwkundig variant 2, zijn toegevoegd 
(zie bijlage 6.7), dit is tevens gedaan voor de bovenwoning (zie bijlage 6.8).   
De opties 4,5 en 9 t/m 13 zijn daarin niet meegenomen omdat deze door het 
berekeningsprogramma van Climarad of Inventum apart zijn berekend. De details van deze opties 
zijn in een andere bijlage toegevoegd. Deze gegevens zijn apart aan het verslag toegevoegd, voor 
de benedenwoning variant 1 (zie bijlage 6.11) en de bovenwoning variant 1 (zie bijlage 6.12).   
 
In deze variant is er nog één optie waarbij een C-label bereikt kan worden. Logischerwijs zal door 
deze variant bij elke woning en optie de energie-index naar beneden gaan. Wel is te zien dat hoe 
lager de energie-index in variant 1is hoe kleiner het verschil wordt met variant 2. 
Door het verschil in de isolatiewaarde is te zien dat er een grotere reductie is op de energie-index 
bij de bovenwoning is ten opzichte van de benedenwoning. Dit verschil zal ontstaan door het 
verschil in de buitenschil en het vloeroppervlak van beide woningen. En mogelijk het verschil in de 
verhouding.  
Door het toepassen van een hogere isolatiewaarde in de woningen zal een A+-label eerder gehaald 
worden, maar ook hier zal altijd gebruik gemaakt moeten worden van een externe energiebron.  

6.3.5 Keus uit te werken optie 
Met het oog op de haalbaarheid van het project is ervoor gekozen om in bouwkundig variant 1 (Rc-
waarde van +/- 3,0) verder te werken. Vervolgens wordt vanuit de opgestelde opties één variant 
gekozen die in de begroting wordt uitgewerkt. 
Vanuit de projectleiding is de ambitie label C meegegeven. Vanuit de matrices, opgenomen in de 
bijlagen, zijn de uitkomsten van de opties naast elkaar gezet. Hieruit is af te leiden dat het niet 
mogelijk is om met de opgestelde opties een label C te halen voor beide woningen. Voor de 
benedenwoning is er een optie waarbij een C-label gehaald wordt, bij de bovenwoning zijn het 
alleen A- en B-labels.  
Voor de verdere uitwerking van het project is ervoor gekozen om beide woningen hetzelfde 
energielabel te geven. Bovendien is het niet logisch om met een kleine extra investering geen extra 
labelsprong te maken. Om deze reden wordt er voor optie 1 gekozen van bouwkundig variant 1. 
Deze optie wordt in de verdere uitwerking van het project uitgewerkt. Hiermee wordt rekening 
gehouden bij het opstellen van de puntenberekening en aannemersbegroting.  
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7  FINANCIËLE CONSEQUENTIES 

7.0.0 Inleiding 
De financiële gevolgen van het project worden in kaart gebracht: welke financiële middelen zijn er 
nodig om het project te kunnen financieren. Door middel van een aannemersbegroting  moet een 
reëel beeld ontstaan van de totale kosten. In de aannemersbegroting zijn alleen de bouwkundige en 
installatietechnische aanpassingen van de woning opgenomen.  
Doorgaans koopt en verkoopt de eigenaar van het pand de woningen. Voor de diepgang van het 
verslag worden ook de gevolgen onderzocht bij verhuur van de woningen. De kengetallen waarmee 
gerekend wordt zijn verkregen van dhr. Stevens van woningcorporatie Lefier. Dhr. Stevens heeft 
ondersteund in het juist opzetten van een exploitatiebegroting.  

7.1.0 Aannemersbegroting 
Van het uit te voeren werk is een aannemersbegroting gemaakt. In deze aannemersbegroting zijn 
alleen de bouwkundige en installatietechnische zaken opgenomen.  
De aannemersbegroting wordt gemaakt op basis van de manier waarop deze bij VolkerWessels 
gemaakt worden. Indien er voor een bepaald onderdeel `mantelcontracten` bestaan bij 
VolkerWessels van een bepaalde leverancier kunnen deze prijzen aangehouden worden.  
Onderdelen die zijn opgenomen in de aannemersbegroting: 

• Constructieve onderdelen 
• Kozijnen en beglazing 
• Extra trap t.b.v. benedenwoning 
• Installatietechnische onderdelen 
• Elektriciteitsvoorzieningen  

Onderdelen die niet in de aannemersbegroting zijn opgenomen: 
• Keukenblok en keukentoebehoren 
• Badkamer en sanitair 
• Scheidingswanden c.q. indeling woning 
• Balkons 

 
De aannemersbegroting is toegevoegd aan het onderzoeksrapport (zie bijlage 7.1). Voor het 
onderzoeksrapport zijn alleen de installatietechnische en de bouwkundige aanpassingen begroot.  
Voor het werk zijn een aantal offertes opgevraagd om het werk goed in te kunnen schatten, deze 
zijn aan het verslag toegevoegd (zie bijlage 7.2). 

7.2.0 Kostenbegroting 
Voor het opstellen van de financiële uitwerking worden de kosten bepaald van de totale 
verbouwing en aankoop (zie bijlage 7.5). De kostenbegroting heeft betrekking op zowel verkoop 
als verhuur.  

7.2.1 Aankoopkosten 
De kadastrale gegevens van het pand zijn opgevraagd (zie bijlage 7.3). De laatste overdracht van 
het pand was in 2004, de koopsom destijds was €91.500,-. In de bijlage is tevens een herberekening 
uitgevoerd van de huidige waarde van het pand (prijspeil 1 april 2011): €98.480,-. Een indicatie 
van de werkelijke overnameprijs is niet bekend. 
Het pand is overgenomen van Stads Vastgoed, een gemeentelijke instelling. Daarom wordt er van 
uitgegaan dat het pand niet is verkocht voor de actuele waarde. In de berekening wordt een bedrag 
van €80.000,- aangenomen. 
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7.2.2 Verbouwingskosten 
Om de kosten van de verbouwing goed te kunnen inschatten is een aannemersbegroting van het 
werk gemaakt. De resultaten daarvan zijn aan het verslag toegevoegd (zie bijlage 7.1). De totale 
kosten van de begroting bedragen €95.445,14-, dit is exclusief BTW. 
 
In de begroting zijn een aantal onderdelen niet opgenomen die wel nodig zijn voor het verhuurbaar 
maken van de woning (zie hoofdstuk 6.1.0). Om een reële begroting te kunnen maken wordt 
hiervoor een post aangenomen van deze werkzaamheden. Voor de herindeling van de 
binneninrichting wordt een post aangenomen van €40.000,-. Hiermee wordt verder gerekend in de 
exploitatiebegroting.  

7.3.0 Verkoop 
Zoals eerder genoemd is bekend dat het pand na de verbouwing vermoedelijk verkocht wordt. Voor 
de verkoop worden de inkomsten en uitgaven tegenover elkaar gezet, het verschil daarvan is het 
resultaat van de verkoop. 
Het resultaat van de verkoop is toegevoegd aan het onderzoeksrapport (zie bijlage 7.6).  

7.4.0 Verhuur 
Om op het financiële deel van het onderzoeksrapport meer diepgang te creëren zijn ook de 
financiële consequenties van verhuur onderzocht. Met een bouwkundige achtergrond is er echter 
weinig kennis binnen de afstudeergroep op commercieel gebied. Daarom is er advies ingewonnen 
bij dhr. Stevens van Lefier, werkzaam als ontwikkelaar.  
Naast de huurprijs zijn er voor het project meer onderdelen waar rekening mee gehouden moet 
worden, zeker voor een investering op lange termijn.  
Bij het calculeren van een project op lange termijn zijn veel onvoorziene kosten mogelijk, deze 
moeten zo goed mogelijk meegenomen worden in de begroting. Tijdens het overleg met dhr. 
Stevens werd inzichtelijk gemaakt met welke zaken onder andere rekening gehouden moet worden. 
Daarnaast wordt een aantal standaard kengetallen doorgegeven waarmee gerekend wordt. De 
kengetallen worden in dit hoofdstuk toegelicht en zijn toegevoegd aan het verslag (zie bijlage 7.5). 

7.4.1 Puntenberekening en huurprijs 
Verhuureenheden worden naar aanleiding van een puntenberekening gewaardeerd. De prijs die 
maximaal gevraagd mag worden voor een verhuureenheid is afhankelijk van de puntenwaardering. 
De woningen krijgen punten toegekend voor de voorzieningen die aanwezig zijn in de woning. 
Woningen krijgen op onderstaande onderdelen punten: 

• Oppervlakte vertrekken 
• Oppervlakte overige ruimten 
• Verwarming 
• Isolatie 
• Keukenvoorzieningen 
• Sanitair 
• Voorzieningen voor gehandicapten 
• Privé buitenruimte 
• Woonvorm van het gebouw 
• Woonomgeving 
• Aftrekpunten hinderlijke situaties 
• Bijzondere voorzieningen 

 
Op de website van de Nederlandse Woonbond kan een puntenberekening gemaakt worden. Door 
het invullen van bovenstaande hoofdstukken met de tot dan toe bekende projectgegevens. Op de 
website wordt het puntenaantal automatisch berekend. Op basis van het puntenaantal dat de woning 
krijgt wordt de huurprijs berekend. Elk puntenaantal heeft een eigen maximale huurprijs, deze 
huurprijs kan per jaar verschillen, de actuele lijst is toegevoegd (zie bijlage 7.4).  
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Voor het invullen van de puntenberekening op de website van de Nederlandse Woonbond is 
uitgegaan van de tekeningen die we hebben ontvangen van de TU Delft. De variant die wordt 
uitgewerkt wordt aangehouden als basis van de puntenberekening. Vanuit deze tekeningen staat in 
principe alles vast, met uitzondering van de woonomgeving. Er is contact gezocht met de 
Huurcommissie, zij hebben per postcode en huisnummer bekend hoeveel punten worden toegekend 
als gevolg van de woonomgeving.  
De kwaliteit van de woonomgeving hangt voornamelijk af van voorzieningen die in de omgeving 
gesitueerd zijn. Zoals bijvoorbeeld scholen, detailhandel en groenvoorzieningen . Aan postcode 
3082 EA, huisnummer 11 worden 13 punten toegekend voor de woonomgeving.   
 
De tekeningen van de studenten TU Delft zijn leidend bij het opstellen van de puntenberekening. 
Daarnaast zijn een aantal onderdelen niet bekend ten tijde van het invullen van de 
puntenberekening. Voor deze onderdelen worden wel punten toegekend in de berekening en 
moeten daarom ingevuld worden. Onderstaand is een overzicht van deze onderdelen, die naar 
inschatting meegenomen moeten worden: 

• Keukenaanrecht is langer dan twee meter 
• Thermostatische mengkraan in de keuken en badkamer 
• Kookplaat (gas of elektrisch) 
• Combi oven/magnetron 
• Afzuigkap 
• Koel-vriescombinatie 
• Vaatwasmachine 
• Twee toiletten, een wastafel 
• Een douche  
• Inbouwverlichting in toiletkast 
• Kast rondom wastafel 
• Scheerwandcontactdoos 

 
Naar aanleiding van de puntenberekening wordt een maximale huurprijs vastgesteld. Voor de 
berekening van de verhuurprijs wordt uitgegaan van 95% van die prijs. De huurprijzen die zijn 
berekend zijn toegevoegd, de berekening is voor beide woningen apart gemaakt (zie bijlage 7.6 en 
9.6.7). ¹ 
In het eerste jaar worden nog geen huurinkomsten gerekend, dit is niet reëel aangezien het pand 
nog gerenoveerd dient te worden. Elk jaar zal de huurprijs gemiddeld stijgen met 2%. 

7.4.2 Huurderving 
Voor het bepalen van de verhuurprijs waarmee uiteindelijke gerekend wordt moet nog een 
overweging gemaakt worden. Dat is de huurderving van het pand. Bij het toepassen van de 
huurderving wordt er vanuit gegaan dat de huurprijs niet elke maand geïnd kan worden. Door het 
toepassen van een bepaald percentage als zijnde huurderving wordt hier rekening mee gehouden. 
Er worden drie verschillende percentages voor de huurderving toegepast. Vooral in het begin van 
de exploitatieperiode is de huurderving extra groot, er moet immers een huurder voor de woning 
gevonden worden. In het eerste jaar wordt rekening gehouden met een huurderving van 50%, in het 
tweede jaar zal dat 30% zijn en de jaren daarna wordt van 4% uit gegaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹ Bron: Woonbond, Huurprijscheck 



 

 
 

P
a

g
in

a
3

6
 

7.4.3 Rentederving 
Voor het project wordt een investering op lange termijn gemaakt. Daarom moet er voor het project 
rekening gehouden worden met rentederving.  
Rentederving is de rente die een persoon of onderneming misloopt als gevolg van het investeren. In 
plaats van het doen van een investering zou datzelfde bedrag langdurig vastgezet kunnen worden 
bij de bank, hierover wordt dan rente ontvangen. Bij het langdurig vastzetten van een bedrag bij de 
bank hoort een hoger rentepercentage dan bij het kort vastzetten van het zelfde bedragen. De 
rentederving wordt genomen over het totaal van de investering tot dan toe gemaakt. Dat wil zeggen 
dat wanneer er in een jaar een nettowinst wordt gehaald als gevolg van de inkomsten en uitgaven, 
het jaar daarop minder rentederving zal zijn. Het rentepercentage wordt dan over een kleinere 
investering genomen. 
De rentederving kan per jaar verschillend zijn. Op de lange termijn wordt gerekend met een 
financieringsrente van 4,8%. Dit percentage zal aangehouden worden voor de rentederving. 
Voor het eerste jaar (2011) wordt uit gegaan van een rentederving over zes maanden. Het pand is 
niet in beheer vanaf het begin van 2011. Daarnaast wordt vanaf het begin niet de volledige 
investering als voorfinanciering gezien. Eerst zijn alleen de aankoopkosten een voorfinanciering, 
later zullen de verbouwingskosten ook voor gefinancierd moeten worden.  

7.4.4 Onderhoudskosten 
Bij de verhuur van verhuureenheden wordt rekening gehouden met planmatig en groot onderhoud, 
de kosten die nodig zijn om het pand in goede staat te houden.  
De onderhoudskosten per verhuureenheid die hiervoor zijn begroot bedragen ongeveer €840,- per 
jaar (prijspeil 2011). Per jaar zullen de kosten toenemen met gemiddeld 3%, dit heeft te maken met 
de inflatie.  
In het eerste jaar van de exploitatieperiode zullen er geen onderhoudskosten gerekend worden in de 
exploitatie. De woningen zijn dan onlangs opgeleverd en behoeven dan, doorgaans, nog geen 
onderhoud. Daarom wordt er vanaf 2012 rekening gehouden met het onderhoud. Ondanks dat de 
investering sterk kan verschillen per jaar zijn de onderhoudskosten gebaseerd op de genoemde 
€840,- per jaar per eenheid. In de jaren dat dit bedrag niet volledig wordt gespendeerd moet dit 
gezien worden als een reservering voor de komende jaren. Vanuit de onderhoudskosten is met de 
volgende onderdelen rekening gehouden: 

• Onderhoud gevels (incl. kozijnen) 
• Onderhoud installaties 
• Groot onderhoud 
• Bouwkundige aanpassingen 

7.4.5 Beheerskosten 
Naast de onderhoudskosten moet er rekening gehouden worden met de beheerskosten van het pand. 
Hierin worden kosten als incasso, verzekeringen en belasting meegenomen. 
De totale som van de beheerskosten worden aangenomen op €865,- per woning per jaar, een totaal 
van €1730,- per jaar. Door de algemene prijs- en looninflatie zal de prijs van de beheerskosten per 
jaar met 3% stijgen.  
Over het eerste jaar wordt 50% van de beheerskosten op jaarbasis berekend. Hoewel de woningen 
niet zes maanden lang verhuurd kunnen worden zal in het begin extra moeite gestoken moeten 
worden om de eenheden te kunnen verhuren (zoeken van een huurder). 

7.4.6 Restwaarde 
Het pand zal aan het einde van de exploitatieperiode een bepaalde restwaarde hebben. Dhr. Stevens 
heeft aangegeven dat commerciële ontwikkelaars hiervoor meestal uitgaan van een percentage 
tussen de 60% en 80%, voor de restwaarde van het pilotproject wordt uitgegaan van 70%. 
De restwaarde is voor elke exploitatieperiode hetzelfde, ondanks dat het pand verouderd. Reden is 
dat er voor elk jaar onderhoudskosten worden berekend. Hiervan moet de woning in goede staat 
gehouden worden en zal daarom niet `verloederen`. Zodoende zal de waarde van het pand niet 
minder worden op verloop van tijd. 
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7.4.7 Exploitatie 
De exploitatiebegrotingen met een verhuurperiode van twintig, dertig en veertig jaar zijn aan het 
onderzoeksrapport toegevoegd (zie bijlage 7.6). Er is gekozen om dit over verschillende jaren te 
berekenen om een verschil aan te kunnen geven. In de verschillende begrotingen is overal met 
dezelfde waarden gewerkt, daarom zal overal de eerste 20 jaar hetzelfde zijn.  
Uiteindelijk zal een verschil ontstaan, het eindsaldo, dit is het resultaat als gevolg van de verhuur. 
Bij het eindsaldo wordt vervolgens de restwaarde van het pand opgeteld om een totaalresultaat te 
krijgen.  
In de exploitaties is te zien dat in het begin van de exploitatieperiode de rentederving grote druk 
uitvoert op het jaarresultaat. Bovendien zijn er voor het eerste jaar nog geen huurinkomsten 
gerekend aangezien het pand nog verbouwd moet worden. Daarnaast is de huurderving waarmee 
gerekend wordt in het begin van elke exploitatieperiode vele malen hoger dan de jaren daarop.  
 
Halverwege 2037 zal de investering in de woningen volledig zijn terugverdiend. De nettoresultaten 
per exploitatieperiode zijn als volgt: 

• Exploitatie 20 jaar: €-85.140,82 
• Exploitatie 30 jaar: €102.250,50- 
• Exploitatie 40 jaar: €337.519,49- 

 
De restwaarde van de panden zou hierbij opgeteld moeten worden om goed te kunnen vergelijken 
wat het resultaat is van de verschillende exploitatiebegrotingen. De resultaten zijn hieronder 
weergegeven:  

• Exploitatie 20 jaar: €82.859,18- 
• Exploitatie 30 jaar: €270.250,50- 
• Exploitatie 40 jaar: €505.519,49- 

7.5.0 Vergeli jking 
In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten opgesomd van de verschillende exploitatieperiodes. Dit 
geeft een nettoresultaat aan van verschillende jaargangen. Op het moment dat dit geld `vrij komt` 
zou het opnieuw geïnvesteerd kunnen worden of op de bank worden gezet.  
Om een goede vergelijking te kunnen maken zou dan ook gekeken moeten worden naar wat het 
vrijgekomen geld waard is na verloop van tijd. Deze vergelijking wordt gemaakt over alle 
exploitatieperiodes gerekend tot aan 2051, dit is het einde van de exploitatieperiode van 40 jaar. 
Om het resultaat te berekenen wordt de rente voor lange termijn financiering gebruikt, dit is net als 
de rentederving 4,8% per jaar.  
De uitkomst van de vergelijking is tevens in de volgende tabel opgenomen. 
 

Vergelijking Resultaten             

   Resultaat Rentevoet Periode  Waarde 2051 

Verkoop   € 29.554,86 4,80% 40   € 192.788,10 

Exploitatieperiode 20 jaar   € 82.859,18 4,80% 20   € 211.624,67 

Exploitatieperiode 30 jaar   € 270.250,50 4,80% 10   € 431.896,15 

Exploitatieperiode 40 jaar   € 505.519,49 4,80% 0   € 505.519,49 

              
 

7.5.1 Conclusie 
In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten opgesomd van de verschillende exploitatieperiodes. Dit 
geeft een nettoresultaat aan van verschillende jaargangen. Op het moment dat dit geld `vrij komt` 
zou het opnieuw geïnvesteerd kunnen worden of over het resultaat wordt rente verkregen. Dit is 
meegenomen in de vergelijking. 
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Uit de vergelijking blijkt dat hoe langer de woningen geëxploiteerd worden, hoe beter het 
rendement is van de investering. Wanneer de investering eenmaal is terugverdient zal het 
rendement sterk omhoog gaan. Dit is te zien door het grote verschil tussen de exploitatieduur van 
twintig en dertig jaar. In de exploitatieduur van twintig jaar wordt de investering nog niet 
terugverdiend, bij een exploitatieduur van dertig jaar is dat wel het geval.  
Ondanks dat er per jaar 4,8% rente verkregen wordt zal een langere exploitatieduur meer 
opleveren. Dit is te zien vanuit het verschil tussen de exploitatieduur van dertig en veertig jaar.  

7.6.0 Fiscale voordelen 
Het doen van energiebesparende maatregelen is lange tijd gesubsidieerd door de overheid. Voor het 
onderzoeksrapport is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden hiervan. In overleg met betrokken 
partijen worden eventuele subsidies of fiscale voordelen wel benoemd in het verslag, maar niet 
meegenomen in de begroting. In tussentijd van het onderzoek en uitvoering kunnen er zaken 
veranderen omtrent de regelgeving. Bovendien hangt een subsidieaanvraag van meerdere factoren 
af.  
Desondanks zijn wel de fiscale en subsidie mogelijkheden onderzocht om een inzicht te kunnen 
geven van de mogelijkheden voor het project.  

7.6.1 Subsidies 
De subsidiemogelijkheden zijn onderzocht door middel van een `quick-scan`. Deze quick-scan is 
uitgevoerd door dhr. Borgman van het Nederlands Subsidie Instituut (NSI). Dhr. Borgman heeft het 
project bestudeerd en de subsidiemogelijkheden op een rij gezet. 
Veel van de mogelijkheden bestaan nu uit een belastingvoordeel. Er mag een deel van de 
investering van de fiscale winst worden ingehouden. Dhr. Borgman heeft de mogelijkheden die het 
meest voor de hand liggen nader uitgewerkt. De mogelijkheden zijn: energie-investeringsaftrek 
(EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA), vrije afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en 
stichtingen of regelingen omtrent `drop-outs`. De uitwerking van de mogelijkheden zijn 
toegevoegd aan het verslag (bijlage 7.7). 

7.6.2 EIA 
Een EIA kan aangevraagd worden wanneer een onderneming heeft geïnvesteerd in bepaalde 
bedrijfsmiddelen waarop de EIA van toepassing is. Hiervoor is een lijst beschikbaar met 
onderdelen waarvoor dit het geval is. 
Voorwaarde voor het in aanmerking komen van een EIA is het doen van een investering groter dan 
€2.200,- en dat de onderneming VPB-plichtig is. De investering waarop een EIA wordt 
aangevraagd mag een samenvoeging zijn van meerdere investeringen. Over het totale bedrag dat 
wordt geïnvesteerd mag een EIA-voordeel van 41,5% gerekend worden. Dat wil zeggen dat 41,5% 
van de investering ingehouden mag worden op de fiscale winst van de onderneming. Doordat de 
fiscale winst van de onderneming lager ligt hoeft er minder belasting betaald te worden. 
Afhankelijk van de winst van het bedrijf wordt er 20% of 25% belasting betaald. Voor de eerste 
€200.000,- wordt 20% belast, het resterende bedrag daarboven wordt voor 25% belast. ¹ 

7.6.3 MIA/VAMIL 
Een MIA werkt in principe hetzelfde als de EIA en kan aangevraagd worden over investeringen in 
milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Voor de MIA zal per investering na gegaan moeten worden of 
deze in aanmerking komt. Via de website van AgentschapNL kan een lijst gedownload worden met 
daarin de mogelijkheden waarover een MIA of VAMIL kan worden aangevraagd (milieulijst).  
Voor zowel de MIA als de VAMIL zal het voordeel behaald worden door een investeringsaftrek op 
de fiscale winst. Voor de MIA zijn hiervoor drie verschillende categorieën, afhankelijk van de 
categorie waarin de investering valt mag 13,5% tot 36% van de fiscale winst ingehouden worden. 
Over dit percentage wordt 20% of 25% minder belasting betaald, waardoor het netto voordeel 
maximaal 8% van de investering kan worden.  
 
 
 
¹ Bron: Belastingdienst 
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7.6.4 Desinvesteringsbijtelling 
Het is mogelijk dat de hierboven beschreven belasting voordelen (deels) moeten worden 
terugbetaald, in geval van vervreemding. Wanneer binnen vijf jaar een onderdeel, waarop de 
investeringsaftrek is toegepast, van eigenaar wisselt wordt er een desinvesteringsbijtelling 
berekend. Dit is het tegenovergestelde van de investeringsaftrek. Er wordt een bepaald bedrag aan 
de fiscale winst toegevoegd waardoor er meer belasting betaald dient te worden. 
De desinvesteringsbijtelling wordt berekend door middel van het percentage dat is gebruikt voor de 
investeringsaftrek en de waarde van de investering op het moment van verkoop. Hierdoor zal de 
desinvesteringsbijtelling nooit meer zijn dan de investeringsaftrek. Het totale netto voordeel van 
een investering is dan afhankelijk van de aanschafwaarde en de dagwaarde op het moment van 
verkoop.  
 
In geval van verkoop zal de woning vrijwel gelijk na investering van eigenaar veranderen. Om deze 
reden is er geen tot zeer weinig belastingvoordeel van de gedane investering.  

7.6.5 Leerschool 
Er zijn meerdere mogelijkheden omtrent de scholing van `drop-outs`. Hiervoor zijn meerdere 
stichtingen of regelingen die de haalbaarheid van het project kunnen vergroten. Een verslag van de 
mogelijkheden vanuit de quick-scan is toegevoegd aan het verslag (zie bijlage 7.7). 
Op verschillende manieren is het mogelijk om de inzet van drop-outs aan te moedigen. Zo zijn er 
financieringen of rentevrije leningen. Daarnaast wordt er ondersteund door middel van advies en 
contacten. De exacte uitwerking is van veel factoren afhankelijk. Een exacte uitwerking is dan ook 
vereist om de hoogte van de voordelen te kunnen vaststellen.  
De voordelen worden daarom dan ook niet verder berekend. 

7.6.6 Financiering 
Naast de subsidiemogelijkheden zijn voordelen bij de financiering onderzocht. Van de Triodos 
Bank is bekend dat zij meer hypotheek kunnen verstrekken wanneer een woning (zeer) duurzaam is 
gebouwd of gerenoveerd. Tevens wordt er aangegeven dat de exacte mogelijkheden per project 
afhankelijk zijn. Waarvan onder anderen: de aanvrager, mate van duurzaamheid en de regio waarin 
de woning staat. Hierdoor zou het voor bepaalde doelgroepen een extra stimulans kunnen zijn om 
een energiezuinige woning te kopen of te laten bouwen.  
Ondanks een grotere hypotheek kan het zijn dat de woning tegelijkertijd duurder is dan een minder 
energiezuinig huis. Het voordeel van de extra hypotheek kan hierdoor te niet gedaan lijken. Men 
moet niet vergeten dat door een energiezuiniger huis de energievraag ook wordt beperkt, wat leidt 
tot een besparing op de stookkosten. 

7.6.7 Belasting 
Bij de verkoop zullen er verschillen optreden in belastingen ten opzichte van verhuur. Als het pand 
in beheer van een bedrijf blijft zal dit iets doen met het resultaat van de onderneming over het 
boekjaar waarin het pand is aangeschaft.  
Als de woning gelijk na de aankoop en verbouwing wordt verkocht zal over het resultaat belasting 
betaald moeten worden. Blijft het pand in beheer van de onderneming zal dit het resultaat van de 
onderneming in het jaar van aankoop drukken. Hierdoor hoeft er minder vennootschapsbelasting 
betaald te worden.  
De exacte verschillen tussen de verkoop en verhuur van het pand worden niet beschreven. Dit staat 
te ver af van de opleiding bouwkunde. Het wordt wel benoemd om aan te geven dat er rekening 
mee wordt gehouden. 
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8  CONCLUSIE 

8.0.0  Inleiding 
Tijdens het vooronderzoek van het afstudeerproject is er een projectplan opgesteld (zie bijlage 1.1). 
Hierin zijn vragen opgesteld die de basis vormen van het onderzoeksrapport. In dit hoofdstuk 
worden de conclusies, als gevolg van het onderzoek, per deelvraag getrokken.  
De hoofdvraag van het onderzoeksrapport is: Hoe kunnen twee vooroorlogse woongebouwen met 
vier bouwlagen en meerdere ‘kleine’ appartementen (50m²) worden samengevoegd tot een aantal 
‘grotere’ appartementen (100m²). 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn een drietal deelvragen opgesteld. Deze worden een 
voor een beantwoord, vervolgens wordt de hoofdvraag beantwoord. 

8.1.0 Bouwkundig 
De volgende deelvraag is opgesteld om te onderzoeken welke bouwkundige ingrepen nodig zijn 
om het pand te renoveren: 
Welke bouwkundige ingrepen zijn nodig voor het samenvoegen van 2 appartementen van 50m², 
waarbij een bepaald label behaald dient te worden(ambitie label C). 

8.1.1 Conclusie 
Naast de bouwkundige ingrepen die nodig zijn om twee woningen samen te voegen zoals het 
doorbreken van de woningscheidende wand of vloer, is hieronder kort beschreven wat nodig is om 
het energieabel te behalen.  Zoals eerder is vernoemd in dit onderzoeksrapport is de ambitie om 
uiteindelijk woningen te realiseren die een energielabel C hebben. Daarvoor is bouwkundig het 
isoleren van de schil nodig.  
Als de schil dient te worden geïsoleerd waardoor een Rc-waarde van minimaal 3,0m²W/K voor de 
schil wordt behaald, heeft u bouwkundig aan de verplichtingen voldaan. Gevelopeningen vallen 
ook onder de schil, deze moeten worden voorzien van HR++ glas. Deze bouwkundige ingrepen in 
combinatie met de hieronder geschetste installatietechnische ingrepen, zorgen gezamenlijk voor de 
labelsprong.  

8.2.0 Installatietechnisch 
Om de installatietechnische mogelijkheden te onderzoeken is de volgende deelvraag opgesteld:  
Welke installaties kunnen toegepast worden en wat zijn verschillen qua EI-index, in de woningen 
die ontstaan door het samenvoegen van twee panden? 

8.2.1  Conclusie 
Voor het pilotproject zijn in principe alle installaties mogelijk. Hierbij moet wel in ogenschouw 
genomen worden dat de betreffende installatie daadwerkelijk geplaatst en geïnstalleerd kan 
worden. Omdat het pilotproject een renovatie betreft staan bepaalde gegevens vast, waardoor 
sommige opties uitgesloten kunnen worden.  
Daarnaast is de huidige maatvoering en indeling van de woning van belang. Hierdoor kan het zijn 
dat installaties niet in de woning passen of dat gereserveerde ruimtes niet groot genoeg zijn of 
onhandig gesitueerd zijn. Gevolgen hiervan kunnen zijn dat er te veel woonoppervlak opgeofferd 
moet worden of dat de indeling van de woning niet ideaal is.  
De verschillen die de installaties opleveren qua energie-index zijn beschreven in hoofdstuk 4.  
 
De ambitie is om een C-label te halen voor de woningen, deze doelstelling is vrij eenvoudig te 
realiseren. Ook wanneer de woning relatief gezien vrij eenvoudig wordt geïsoleerd (Rc-waardes 
rond de 3,0). Bij de meest simpele variant aan installaties wordt al een B-label gehaald. Een C-label 
kan alleen gehaald worden wanneer mechanische balans wordt toegepast, deze installatie gebruikt 
meer hulpenergie. Bij de simpele variant van isoleren is het met de juiste installaties al mogelijk 
om een A+-label te halen. 
Wanneer de woningen op een degelijke manier worden geïsoleerd zal met `vrij standaard` 
installaties een B-label gehaald worden. 
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8.3.0 Financiële consequenties 
De financiële consequenties voor het project zijn in kaart gebracht, daarvoor is de volgende 
deelvraag opgesteld: 
Wat zijn de financiële consequenties van de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen die 
wordt gedaan en hoe kunnen de investeringen terugverdiend worden? 

8.3.1 Conclusie 
In het voorgaande hoofdstuk zijn de financiële consequenties van de renovatie beschreven. Door 
middel van een aannemersbegroting en een  aanname van de aankoopwaarde en binneninrichting 
zijn de verbouwingskosten vastgesteld. Daarnaast is er gekeken naar de mogelijkheden om de 
investering terug te verdienen. Hiervoor zijn vier verschillende modellen opgesteld, de eerste is 
verkoop, de andere zijn bij een exploitatieperiode van twintig, dertig of veertig jaar. 
De opbrengsten van deze vier mogelijkheden zijn tegen elkaar afgezet. Al de uitkomsten zijn 
vooruit gerekend naar een het jaar waarin de laatste exploitatieperiode eindigt. Op deze manier kan 
de waarde van het geld op de juiste manier vergeleken worden. 
De investering die in totaal gedaan moet worden om de woningen te renoveren kan altijd 
terugverdiend worden, zowel voor verkoop als verhuur. Bij de vastgestelde exploitatiebegrotingen 
is te zien dat hoe langer de woning verhuurd wordt, hoe hoger het rendement is van de investering. 
Met andere woorden: de huuropbrengst is hoger dan de aangenomen rentevoet van 4,8%. 

8.4.0  Hoofdvraag 
Hoofdvraag: Hoe kunnen twee vooroorlogse woongebouwen met vier bouwlagen en meerdere 
‘kleine’ appartementen (50m²) worden samengevoegd tot een aantal ‘grotere’ appartementen 
(100m²).  
 
In de situatie zoals die in het verleden was, waren er in totaal 6 appartementen in de 2 panden met 
vier bouwlagen gevestigd. Daarbij delen de bewoners van de tweede en de derde bouwlaag de 
bovenetage. Deze ‘zolder’ is dus opgesplitst waardoor er voor de bewoners van beide etages meer 
woonoppervlakte ontstaat. Nu beide panden veroudert zijn en de woonoppervlaktes te gering zijn 
voor de eisen van deze tijd zijn, denkt men aan samenvoegen. Het samenvoegen van deze twee 
panden kan op twee verschillende manieren, dat is horizontaal dan wel verticaal samenvoegen. 
Daarnaast is er de mogelijkheid om deze 2 manieren te combineren. Door bijvoorbeeld de eerste en 
tweede bouwlaag horizontaal te koppelen en de derde en vierde bouwlaag verticaal. Op deze 
manier kan gespeeld worden met de indeling van de panden. 
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9  KRITISCHE BLIK & AANBEVELINGEN 

9.0.0 Inleiding 
Tijdens het afstuderen zijn we onderwerpen tegen gekomen waarbij we onze twijfels hadden, of 
onderwerpen die in een ander onderzoek verder onderzocht zouden moeten worden. De kritische 
blik geeft aan bij welke onderdelen opvallende waarden of uitkomsten te zien waren. Hierbij 
plaatsen wij `een vraagteken`. 
In het onderdeel aanbevelingen worden onderwerpen beschreven die in een nader onderzoek verder 
onderzocht zouden moeten worden. 
 

9.1.0 Kritische blik 

Inventum Ecolution 50 
Vanuit de energie-indexen van EPA-W is telkens een bepaald verschil te zien tussen de beneden- 
en bovenwoning, dit verschil is in elke optie vrijwel even groot. Wanneer de energie-index wordt 
herberekend door middel van de herberekeningstool van Inventum wordt dit verschil heel anders. 
Dit geld bij zowel bouwkundig variant 1 als 2.  
Een ander opvallend punt bij het gebruik van de Inventum Ecolution 50 is de energiebesparing. 
Wanneer de meest rendabele `standaard` warmtepomp wordt toegepast gaat deze van energie-index 
1,23 naar 0,96. Bij het toepassen van de Inventum Ecolution 50 gaat de energie-index van 1,23 naar 
0,78. Dat resultaat lijkt ons onrealistisch. 
Voor het juist invoeren is contact gezocht met Inventum. Zij wezen ons op het feit dat zij een 
verschil zien in hun eigen berekening ten opzichte van die van EPA-W. Waarschijnlijk is het 
verschil hieraan te wijten, welke rekentool het beste de werkelijkheid benaderd is niet bekend.  
 

EPA-W 
Het programma waar de energielabels voor dit project mee zijn berekend. Het programma heeft 
tijdens het werken met het programma een aantal keer rare uitkomsten laten zien. Hieronder daar 
een overzicht van: 

• Er is onderzoek gedaan naar de energie-index die wordt gehaald als gevolg van het 
toepassen van verschillende ketels. De meest energiezuinige ketel die is gevonden tijdens 
het onderzoek was bij lange na niet zo zuinig als de standaard HR-107 ketel waar EPA-W 
mee rekent. Mogelijk is het EPA-W programma te optimistisch. 

• Het toepassen van een douchebak WTW zorgt op de benedenwoning voor een besparing op 
de energie-index van 0,02. Dat is de conclusie uit hoofdstuk 4, en is tevens te zien in de 
matrix voor energielabels. In de matrix voor de bovenwoning is te zien dat de douchebak 
WTW geen besparing oplevert, terwijl alle gegevens hetzelfde zijn ingevoerd.  

• Voor de bepaling van de besparing door middel van installaties is een systeem opgenomen 
in twee uitwerkingen van EPA-W. Dit is het systeem van Climarad, deze is opgenomen in 
zowel ventilatie als verwarming omdat het beide onderdelen reguleert. In beide bestanden 
is exact hetzelfde ingevoerd, toch ontstaat er een verschil op de energie-index. Dit verschil 
ontstaat door een verschil in de energievraag voor tapwater, hierdoor heeft dezelfde 
opstelling bij het onderdeel ventilatie een energie-index van 1,10, bij het onderdeel 
verwarming is dat 1,09. 

• Het programma berekend geen verschil op de energie-index bij verschillende 
aanvoertemperaturen van de ketel. Er treed wel een verschil op bij wisselende 
aanvoertemperaturen bij de warmtepomp.   

• Het wel of niet toepassen van kierdichting maakt geen verschil in de energie-index. Het 
dichtzetten van deze kieren maakt wel degelijk verschil in de praktijk. Dit zijn als het ware 
allemaal geluids- en wamtelekken. Denk hierbij aan het dichtzetten van bijvoorbeeld de 
doorvoeren nabij de meterkast. 
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Vertegenwoordigers 
Gedurende de afstudeerperiode is gesproken met vertegenwoordigers, deze zijn op bezoek geweest, 
ook zijn vertegenwoordigers via de email en/of telefoon benaderd. Wat opvalt is dat allen hun 
eigen producten de hemel in prijzen. Daarnaast weten ze exact de negatieve punten van de 
concurrent te benoemen. Het is goed om hier naar te luisteren om te kijken of je genoeg kennis van 
de producten hebt. Daarnaast moet men deze opmerkingen analyseren en onderzoeken. Vaak is niet 
alles wat men verteld correct, daarnaast worden dingen erger verteld dan ze daadwerkelijk zijn. 
 
9.2.0 Aanbevelingen 
In dit hoofdstuk zullen de onderwerpen die nog nader onderzoek nodig zijn worden benoemd. 
 

Fundering 
Nader onderzoek naar de opbouw en draagkracht van de fundering is vereist. Er zijn geen 
bouwkundige tekeningen van de panden. Er is aangegeven dat de fundering in goede staat 
verkeerd. Desondanks zou een extra onderzoek aan te raden zijn.  
 
Pandaanschrijving: 
Het is bekend dat de laatste bewoners van het pand één of meerdere pandaanschrijvingen hebben 
ontvangen van de gemeente Rotterdam. De bewoners hadden geen financiële middelen om deze 
aanschrijvingen te verhelpen. Wat er in de pandaanschrijvingen staat is tijdens het uitvoeren van dit 
onderzoek niet bekend. Er is wel het vermoeden dat de dakbedekking in de vorm van pannen ermee 
te maken heeft gehad aangezien deze onlangs zijn vervangen. Of er verder uitspraken zijn gedaan 
over de bouwkundige staat van het pand is onbekend. 
 
Brandveiligheid:  
Tijdens het opstellen van dit onderzoeksrapport is de brandweer benaderd. De brandweer is 
uitgenodigd om samen het pand door te lopen om kritieke punten te benoemen. De brandweer gaf 
aan bereid te zijn om naar het definitieve plan te kijken om zo een oordeel te vellen. Dit is tot op 
heden niet gebeurd, vandaar dat dit onderdeel in het hoofdstuk aanbevelingen staat. 
 
Spouw: 
Het is raadzaam te kijken of de huidige voorgevel is voorzien ven een spouw. Deze is ongeveer 
320mm dik waardoor er verschillende constructies mogelijk zijn. Het kan een massieve 
metselmuur zijn maar ook een spouwmuur.  Mocht dit laatste het geval zijn is het goed om 
onderzoek te doen naar het vullen van deze spouw. Het kan zijn dat met het vullen van deze spouw 
een even hoge Rc-waarde kan worden behaald. Op deze manier is het mogelijk ruimteverlies aan 
de binnenzijde te voorkomen.  
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