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Het programma Voorbeeldprojecten 
Duurzaam en Energiezuinig Bouwen

Het programma voorbeeldprojecten 
Duurzaam en Energiezuinig Bouwen 
is in 1996 opgezet door de Stuurgroep 
Experimenten Volkshuisvesting (SE V) 
en de Nederlandse Onderneming voor 
Energie en Milieu (Novem) op initiatief 
van de ministeries van VROM en 
Economische Zaken. Doel van het 
programma is laten zien wat er in de 
praktijk op het gebied van duurzaam 
bouwen mogelijk is en bijdragen aan 
een schaalsprong teneinde duurzaam 
bouwen gemeengoed te maken. In het 
kader van het programma zijn 29 
woningbouwprojecten nauwlettend 
gevolgd, van de tekentafel tot oplevering 
en bewoning. Alle projecten voldoen 
minimaal aan de basiseisen van het 
Nationaal pakket Duurzaam Bouwen, 
maar de meeste gaan een stuk verder. 
Als sluitstuk van het programma zijn de 
ervaringen van circa 450 bewoners van 
vijftien voorbeeldprojecten in kaart 
gebracht. Aan de hand van een enquête, 
interviews en metingen is geïnventari
seerd of duurzame woningen ook beant
woorden aan hedendaagse woonwensen 
en waar eventuele knelpunten zitten. Het 
is de bedoeling om hiermee bij te dragen 
aan de stap van duurzaam bouwen naar 
duurzaam wonen.
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duurzaam bouwen 
duurzaam wonen

Dubo-woningen en hun bewoners



Als we woningen willen realiseren waar mensen 
graag in wonen, staan we voor de uitdaging om 
kwaliteit te bieden. Duurzaamheid en m ilieuvrien
delijkheid zijn van die kwaliteiten, die het woon

genot verhogen.

Bewoners baseren hun keuze voor een woning 
veelal op de locatie, de indeling of de grootte. 
Duurzaamheid speelt daarbij nog maar een kleine 

rol. Dat komt, denk ik, omdat de consument zich 
nog weinig kan voorstellen van wat duurzaamheid 
voor hem of haar kan betekenen. Ik gebruik het 
woord 'nog', want deze publicatie leert ons, dat als 

bewoners de duurzaamheid van een woning 
hebben ervaren, dit een hoog gewaardeerd kwali
teitsaspect is.

Zo b lijk t onder meer uit d it onderzoek, gehouden 
onder bewoners van de 'Voorbeeldprojecten 
Duurzaam en Energiezuinig Bouwen', dat zij een 

hoge waardering toekennen aan het com fort van 
vloer- en wandverwarming, het genot van

dag lich ttoetred ing of de frisse  lucht en het 

aangename binnenklim aat door een ventila tie 

systeem. Niet alleen in materieel of financieel 
opzicht, maar ook immaterieel. Het gezondheids
aspect van de woning, de esthetiek en het natuur
lijke van het gebruikte hout, of het plezier van de 

eigen regenton zijn van die immateriële waarde
ringen.

D it boek laat naast de positieve ervaringen ook 
leerpunten zien. Goede voorlichting over de 
werking en het gebruik van insta lla ties voorkomt 

misverstanden of verkeerd gebruik. Installa ties 

moeten goed zijn ingeregeld. Of, als natuurlijke 
erfscheidingen standaard bij de woning worden 
geleverd, is het van belang de bewoners bij de 
keuze te betrekken. Kortom, voor de waardering 
van duurzaamheid en het welslagen van maatre
gelen moeten we vanuit de woonconsument 
denken en doen.

Ik stelde dat duurzaamheid als keuzecriterium 
voor een woning nog onbeduidend is. Voor slechts



een klein deel van de onderzochte bewoners was 
de m ilieuvriendelijkheid bij de keuze voor deze 
voorbeeldwoningen een belangrijk criterium . Maar 
nu, na een paar jaar in zo’n woning te hebben 
geleefd, geeft 42 procent van de kopers en zelfs 49 
procent van de huurders aan bij verhuizing naar 
een volgende woning de duurzaamheid ervan 
belangrijk te vinden. Blijkbaar moeten bewoners 
de voordelen van duurzaamheid eerst ervaren voor 

ze die echt kunnen waarderen.

Bij de start van de Voorbeeldprojecten Duurzaam 
en Energiezuinig Bouwen in 1996 was ik benieuwd 
wat dit project zou opleveren. Dit boek geeft tot 
mijn genoegen het inzicht daarin. Het laat zien dat 
de woonconsument wel degelijk behoefte heeft aan 
duurzame en milieuvriendelijke huisvesting, als we 
maar duidelijk maken dat deze kwaliteiten gezonde, 
prettige en voordelige woningen opleveren.

Dr. D.K.J.Tommel
voorzitter Nationaal DuboCentrum
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Duurzaam bouwen (Dubo) heeft vaak een wat tech
nische klank. A lsof het slechts gaat om technische 
maatregelen die leiden tot besparing van water en 

energie: een zonneboiler, waterbesparende maatre
gelen, een gebalanceerd ventilatiesysteem,...

De vraag is wat de woonconsument er eigenlijk 
van vindt. Weet hij goed met die maatregelen om te 
gaan? Is dubo een extra argument om voor een 
bepaald huis te kiezen? S telt de consument het op 
prijs en, zo ja, tegen welke prijs?

In dit boek spreken 450 bewoners van dubo-wonin- 

gen zich uit. Zij zijn kritisch, maar enthousiast. In 
het algemeen kennen zij een hoge waarde toe aan 
dubo-maatregelen. Niet vanuit een technische 
invalshoek, maar omdat de meeste maatregelen 
de kwalite it van de woning verhogen in termen



van com fort en kostenbesparing. Bewoners 
hechten veel waarde aan een zonnige en lichte 

woning en aan de gerie flijke warmte van een lage- 
temperatuursysteem. Ook een groene woonomge
ving en ruim te voor water worden door de 
bewoners hogelijk gewaardeerd. Maar de bewo
ners plaatsen ook kanttekeningen. Dubo-maatre- 
gelen moeten zin hebben, mogen niet te 
ingewikkeld zijn en moeten het wooncomfort niet 

benadelen.

De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 
(SEV) en de Nederlandse Onderneming voor 
Energie en Milieu (Novem) hebben opdracht 
gegeven om de ervaringen van bewoners in kaart 
te brengen. D it is vervolgens gedaan door RIGO 
Research en Advies [1] aan de hand van een

enquête onder de bewoners van vijftien voorbeeld- 

projecten verspreid in Nederland, aanvullende 
groepsinterviews en een serie metingen. D it boek 
presenteert de resultaten en biedt daarmee zicht 
op de voordelen van duurzaam bouwen zoals de 
woonconsument die ervaart, en op de ris ico ’s die 
veelal door een goede uitvoering kunnen worden 
vermeden.

De milieuwinst van duurzaam bouwen wordt pas in 
de gebruiksfase van een huis bereikt. Inzicht in de 
wisselwerking tussen de technische en de sociale 

kant van duurzaam bouwen is daarom nodig. De 
ervaringen, suggesties en kritiekpunten die de 
bewoners in dit boek hebben prijsgegeven, kunnen 

helpen om de stap van duurzaam bouwen naar 
duurzaam wonen te zetten.





Duurzaam bouwen? 
Niets bijzonders!

Duurzaam bouwen zou meer moeten zijn dan een lijstje met 

maatregelen o f een technisch experiment. Het moet een manier zijn 

van verantwoord inspelen op wensen van woonconsumenten, ook als

zij er niet om vragen.

Duurzaam bouwen is comfortabel. Modern. Toekomstgericht. Eerlijk. 

Een huis dat met zorg voor het milieu is ontworpen en gebouwd, is 

een huis om duurzaam van te houden. Verder niets bijzonders.



Jaren geleden stonden krit ische  woonconsumenten aan de wieg van duurzaam bouwen.

Het waren pioniers die naar nieuwe manieren zochten om een huis te bouwen met 

m ilieuvriende lijke  m ateria len en om een huis zodanig te ontwerpen dat je  als bewoner

met m inder energie en w a te r toe kunt. 

In de jaren die volgden is de bouwsector er mee aan de slag gegaan, Duurzame technieken 

z ijn  verbeterd, normen z ijn  aangescherpt en er is een schat aan ervaring opgebouwd.

Huizen van nu versch illen  hemelsbreed met die van dertig  jaa r geleden. 

De woonconsument en de techn iek van het duurzaam bouwen z ijn  in die jaren  echter u it 

e lkaar gegroeid, Duurzaam bouwen is teveel verworden to t een l i js t je  maatregelen, dat 

n iet a lt ijd  een logisch antwoord is op krit ische  woonwensen. Het is te s te rk  probleem- en 

aanbodgericht en te wein ig vraaggericht, Daar schu ilt een be langrijk  r is ico  in, w ant het 

succes van veel m aatregelen hangt a f van hoe de woonconsument er in de p ra k tijk  mee 

omgaat. Z ijn  ervaring, oordeel en gedrag bepalen vaak o f een m aatregel w ord t 

gewaardeerd en o f het beoogde m ilieu e ffec t ook w e rk e lijk  w ord t bere ikt. 

Om duurzaam bouwen in een volgende versnelling te brengen moeten de techn iek en de 

woonconsument weer b ij e lkaar komen, En dat kan. De consument w il wel en de techniek 

leent zich ervoor. De resultaten die to t nu toe z ijn  bere ikt, laten zien dat duurzaam 

bouwen alles in zich hee ft om een versnelling te bewerkste lligen,

Duurzaam  bouwen? N ie ts  bijzonders!
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De d u b o -p io n ie rs
In de jaren zeventig van de 20e eeuw heette het nog 
‘mens- en m ilieuvriendelijk bouwen'. Het begrip is 

ingebracht door pioniers die vragen stelden die 

niemand anders stelde. Waarom halen we de zon 

niet in huis? Waar staat geschreven dat regenwa
ter zo snel mogelijk in het riool moet lopen? Wie 
heeft gezegd dat bouwmaterialen altijd  schadelijk 

zijn voor het milieu? Duurzaam bouwen -avant la 

lettre- behoorde to t het domein der kritische woon
consumenten. Een kleine groep die zich niet 

wenste neer te leggen bij common sense. De 
pioniers oogstten verbazing, afkeuring en hoon, 

maar baanden niettem in de weg voor fundamente

le innovaties in de bouw.
Een aantal jaren later, in 1987, zette de World 

Commission on Environment and Development 
(beter bekend als de commissie Brundtland) het 
duurzaamheidsbegrip overtuigend en wereldwijd op 

de agenda. Voor zover mensen daar nog niet van 
overtuigd waren, begreep nu iedereen dat er iets 
moest gebeuren. Ook op het gebied van bouwen en 
wonen. De opdracht was te voorzien in de woonbe
hoefte van de huidige generatie, zonder daarbij de 
keuzevrijheid van volgende generaties te beknotten.

keld door de Stichting Bouwresearch op in itiatief 
van ondernemers en brancheorganisaties in de 
bouw. Een handboek met niet minder dan 150 
suggesties om een huis duurzamer te maken dan 

waartoe het Bouwbesluit verplicht.
Om in de praktijk te laten zien wat er allemaal 

mogelijk is, werd in 1997 aan vijftig  concrete projec
ten het predikaat 'Voorbeeldproject Duurzaam en 
Energiezuinig Bouwen’ verleend. Zeventien projec
ten in de utiliteitsbouw en 33 woningbouwprojecten 
met samen meer dan 2500 woningen. A lle projecten 
voldeden aan hoge dubo-maatstaven die voor de 
selectie van de voorbeeldprojecten werden gehan
teerd. Per woning is -omgerekend- gemiddeld €  6000 
aan specifieke dubo-maatregelen uitgegeven.

D u u rz a a m h e id ,  een hype
In korte tijd  werd duurzaamheid een hype en de 
bouwwereld bleef daarin niet achter. De sector zag 
het als een uitdaging om de milieubelasting van het 
wonen te beperken, zonder in te leveren op comfort. 
Het was vooral een technische uitdaging. En zo 
kwam de Stuurgroep Experimenten Volkshuis
vesting in 1993 met een Handleiding Duurzame 
Woningbouw. Deze kreeg in 1996 een vervolg met 
het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen, ontwik-

Een tec h n is c h e  inh aa ls lag
De bouwsector heeft op het gebied van duurzaam 
bouwen in de afgelopen jaren een enorme inhaal
slag gemaakt. Over de volle breedte zijn woningen 
anno nu in milieuhygiënisch en energetisch opzicht 
aanzienlijk beter dan die van dertig jaar geleden. 
Maatregelen waar de dubo-pioniers uit de jaren ‘70 
om werden bekritiseerd, zijn nu technisch verfijnd 
en voor een deel gemeengoed. Niemand die nog 
vreemd opkijkt van een zonneboiler. Het is bijna
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niet meer voor te stellen, dat er ooit voorlichting 
nodig was om aandacht te krijgen voor dubbelglas. 
Niemand tw ijfe lt nog aan het nut van goede therm i
sche isolatie.

De w o o n c o n s u m e n t
Veel dubo-maatregelen die in de afgelopen jaren 
zijn ontwikkeld, hebben een m ilieueffect dat staat 

als een huis. Een voorbeeld is het gebruik van 
beton met puingranulaat of een andere grindver- 
vanger. Datzelfde geldt voor thermische isolatie 
van vloeren, gevels en daken. Succes gegaran
deerd. Het zijn robuuste maatregelen waarbij het 
uiteindelijke m ilieueffect niet afhankelijk is van 
wat de bewoner ervan vindt.

Bij de meeste dubo-maatregelen ligt dat anders. 
Daarbij hangt het resultaat af van hoe de bewoners 
ermee omgaan. Het zijn maatregelen met een 

nadrukkelijke 'gebruikerscomponent'. Neem als 
voorbeeld een wasdroogruimte. Zo'n ruimte kan 
leiden tot energiebesparing, doordat een wasdroger 
niet (meer) nodig is. Maar dat effect wordt alleen 
bereikt als de bewoners die ruimte ook als zodanig 
gebruiken. Bij veel maatregelen is het uiteindelijke 
milieueffect ook afhankelijk van wat bewoners 

ervan vinden: is het goed, mooi, handig, cool, 
chic,...? Veel mensen zijn vóór het gebruik van 
regenwater voor toiletspoeling. Wanneer dat water 
echter troebel is, of stinkt, leidt het tot klachten en 
een negatief oordeel. Het risico is dan groot, dat het 
systeem wordt afgesloten en het to ilet gewoon met 
kraanwater wordt gespoeld. Weg milieueffect.

Om duurzaam bouwen in een volgende versnel
ling te brengen, moeten de technische oplossingen 
die de bouwwereld in de etalage heeft liggen,

worden gekoppeld aan de wensen en het milieu- 

enthousiasme van kritische woonconsumenten.

De k la n t  v ra a g t  er n ie t  om
Voor bewoners is dubo echter geen selling point, 

zeggen projectontwikkelaars en makelaars. De 
woonconsument vróagt er niet om. In verkoopadver
tenties wordt het aantal kamers, de moderne badka

mer en de keuken-met-alle-inbouwapparatuur breed
uit aangeprezen. Aan duurzame maatregelen worden 
geen woorden vuil gemaakt. Van milieuenthousiasme 
blijkt, althans in verkoopadvertenties, niets.

Wie om die reden dubo bij het grofvuil zet, trekt 
echter de verkeerde conclusie. Het is immers niet

14 Duurzaam  bouwen9 N ie ts  bijzonders!



zo gek dat de klant er niet om vraagt. In de eerste 
plaats is een beetje woningzoekende allang blij 
een huis te vinden dat aan zijn én haar primaire 
woonbehoefte voldoet en ook nog betaalbaar is. Op 
een krappe woningmarkt heeft de woonconsument 
weinig te kiezen. Dan geven het aantal kamers en 

de school in de buurt de doorslag. In de tweede 
plaats kleeft er aan dubo nog steeds een geur van 
geitenwollen sokken. Ten onrechte, want veel 
dubo-maatregelen zijn ju ist comfortabel, modern, 
leuk en vooruitstrevend. Een zonneboiler op dak 
getuigt van meegaan-met-je-tijd. In de derde 
plaats is dubo to t nu toe teveel als technisch expe
riment gepresenteerd, en wie wil er in een tech
nisch experiment wonen? Ook dat is niet terecht,

want inmiddels zijn tientallen dubo-maatregelen 
volledig uitontwikkeld, zodat er van een experiment 

geen sprake meer is.

M o e ten ,  kunnen, w i l len
Sinds ‘Brundtland’ is het duidelijk dat duurzaam
heid noodzakelijk is. Sinds veel dubo-maatregelen 
in voorbeeldprojecten en elders hun weg hebben 

gevonden, is het eveneens duidelijk dat duurzaam 
bouwen in de praktijk mogelijk is. Nu moet het nog 
duidelijk worden dat dubo ook leuk is en past bij 
moderne woonwensen. Dat vereist een omslag in 
denken en werken. Even-een-marketingplannetje- 
schrijven om dubo beter aan de man en de vrouw te 
brengen, is daarvoor beslist onvoldoende. Het gaat 

erom de woonconsument in het dubo-proces te 
betrekken. Bouwers en woonconsumenten moeten 

er in evenwicht uit zien te komen. Het gaat om de 
afstemming tussen wat er vanuit een duurzaam- 
heidsideaal móet gebeuren, wat er vanuit technisch 
en financieel oogpunt mogelijk is en wat we vanuit 
onze wooncultuur willen. Moeten, kunnen en willen.

Nu de vo lg end e  fas e
Het is nu tijd  om die volgende fase in te gaan. Het tij 
daarvoor is gunstig. In de eerste plaats aan consu
mentenzijde. A l wordt beweerd dat dubo geen 
selling point zou zijn, bewoners die ermee te maken 
hebben, zijn er enthousiast over. Ze zijn enthousiast 
over het comfort dat veelal met dubo samenhangt. 
En over het fe it dat zij met hun woning een bijdrage 
leveren aan een schoner milieu. Het milieu laat 
mensen niet koud. Wie eenmaal in een duurzaam 
gebouwd huis woont, kiest bij een eventuele verhui-
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zing het liefst weer voor een duurzaam gebouwd 

huis. En dat niet alleen: er is een flinke groep die er 
ook (veel) geld voor over heeft.

Ook aan de kant van marktpartijen zijn er kansen. 

Meer dan ooit is het voor partners in de bouw 

belangrijk om het beter te doen dan de concurrentie. 
Veel bouwers worden gedreven door de sport om de 
lat zo hoog mogelijk te leggen; niet alleen in bouw
technisch opzicht, ook als het gaat om energie en 

milieu. Het is not done om maatschappelijke thema's 
na te laten. Er is vraag naar variatie, flexib ilite it en 

onderscheidende kwaliteit. Duurzaamheid kan zo'n 
onderscheidend kwaliteitskenmerk zijn. Een huis dat 
met zorg voor het milieu is ontworpen en gebouwd, is 

toekomstgericht, verantwoord en eerlijk.

Drie  opgaven voor de to e k o m s t
Allereerst moet dubo uit de sfeer van technische 
maatregelen worden gehaald. Dubo is geen doel, 
maar een middel. Het gaat de consument er niet om, 

dat zijn huis volgens de-beginselen-der-passieve- 
zonne-energie is gebouwd, maar dat het licht en 
ruim is, dat het aangenaam warm is (en niet té 

warm). Het gaat de consument er niet om, dat zijn 
huis een warmtepomp heeft, maar dat het goed te 
verwarmen is zonder hoge stookkosten. Het gaat de 
consument er niet om dat zijn huis is opgetrokken 
uit natuurlijke bouwmaterialen, maar dat het mooi is 
en dat het makkelijk is in onderhoud. Het gaat erom 
de juiste link te leggen.

In de tweede plaats moet dubo uit de experimen
tensfeer worden gehaald. Op dit moment wordt 
dubo nog teveel gezien als noviteit. En wie eenmaal 
een duurzaam gebouwd huis heeft, kan niemand 
vinden voor onderhoud. Zoek maar eens een 
dakdekker die een vegetatiedak kan repareren of

een loodgieter die een warmtepomp kan inregelen. 

Leveranciers van parket of vloerbedekking staan 
onwennig tegenover vloerverwarming of schelpen

isolatie. Duurzaam bouwen zou tot de normaalste 
zaak van de wereld moeten behoren. Niets om over 
naar huis te schrijven. De consument geeft zijn 
wensen op en zou erop mogen vertrouwen dat de 
bouwer op de meest duurzame manier aan die 

wensen tegemoet komt. Dat is nog een lastige stap, 
want het vereist een inzet van de hele bouwkolom en 
ver daarbuiten: van opdrachtgever en architect tot 
en met installateur, schilderen stoffeerder.

Tot slot moet dubo uit de geitenwollensokken
sfeer komen. Dat is niet slechts een kwestie van 
een andere presentatie. Dubo moet een eigentijds 
antwoord zijn op kritische woonwensen. Daarbij 
moet dubo a llianties aangaan met gezondheid, 

veiligheid en levensloopbestendigheid. Het gaat 
om integrale oplossingen voor ruimtelijke, sociale, 
ecologische en economische duurzaamheid. Als 
woonconsumenten de ruimte krijgen hun wensen 
kenbaar te maken, is de kans groter dat zij een huis 
krijgen dat naar hun zin is. Waar mensen langer 

blijven wonen, zonder telkens de hele boel te 
moeten verbouwen. Ook dat is duurzaamheid.

16 Duurzaam  bouwen? N ie ts  bijzonders!
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A chtergrond en opzet van het onderzoek

Gebruikerservaringen Voorbeeldprojecten duurzaam & energiezuinig bouwen

De Stuurgroep Experimenten 

Volkshuisvesting (SEV) en de 

Nederlandse Onderneming voor 

Energie en M ilieu (Novem) hebben 

van 1996 to t 2000 uitvoering 

gegeven aan het programma 

Voorbeeldprojecten Duurzaam en 

Energiezuinig Bouwen. In dit 

programma zijn 33 woningbouw- en 

17 utilite itsbouw projecten aan

gewezen als voorbeeld. De opzet 

hiervan is beschreven in de publi

catie Dossier voorbeeldprojecten 

duurzaam en energiezuinig bouwen 

[2]. Eind 1999 is het programma 

formeel afgesloten, waarna de 

resultaten zijn beschreven in 

Duurzaam bouwen, een kwestie van 

willen en weten [3].

De ervaringen van bewoners van 

de voorbeeldprojecten zijn in 

opdracht van SEV en Novem in 

kaart gebracht door RIGO 

Research en Advies BV. De resul

taten zijn beschreven in 

Gebruikerservaringen 

Voorbeeldprojecten duurzaam & 

energiezuinig bouwen, met deel

studies woningbouw, stedenbouw 

en utilite itsbouw . D it boek is 

gebaseerd op de eerste twee 

deelstudies.

In het onderzoek heeft RIGO zich 

beperkt tot dubo-maatregelen met 

een duidelijke gebruikerscomponent, 

dus maatregelen waarbij het uitein

delijke m ilieueffect in meerdere of 

mindere mate afhankelijk is van hoe 

de bewoners ermee omgaan. 

Daarnaast is gevraagd naar een 

algemeen oordeel over duurzaam 

bouwen.

Het onderzoek is uitgevoerd bij 

bewoners van vijftien dubo-voor- 

beeldprojecten die met elkaar bijna

1400 woningen omvatten. Door middel 

van een telefonische enquête hebben 

461 bewoners hun meningen en erva

ringen prijsgegeven. Bijna één op de 

drie huishoudens is hierdoor in het 

onderzoek betrokken. Daarnaast zijn 

er (groeps)interviews gehouden, 

waarin bewoners in meer kwalitatieve 

zin aandacht besteedden aan de 

manier waarop zij met de gebruikte 

dubo-technieken omgaan. Verder zijn 

er bij zeven projecten metingen aan 

het binnenklimaat gedaan.

Vijftien  onderzochte projecten

p r o j e c t n a a m p l a a t s s o o r t  p r o j e c t a a n t a l  w o n in g e n

B&D -w oningen Alphen aan den Rijn nieu w bo uw  w on ingen 21

De B o e re n s tre e k * Soest n ieuw bouw  w on ingen 248

De Bongerd Zw o lle nieu w bo uw  w on ingen 36

De Hoven van A x e l* Axel n ieuw bouw  w on ingen 150

De P e lg ro m h o f Zevenaar nieu w bo uw  woon-zo rg com p le x 169

De Schoo ten Den H elder n ieu w bo uw  w on ingen 46

De W a te rsp in * Den Haag nieu w bo uw  w o o n -w e rkp ro je c t 39

De W e s te rw ie k * Breda nieu w bo uw  w oon-zo rg com p le x 85

G W L-te rre in Am ste rd am h e ro n tw ik k e lin g 24

P u ntega le * R otterda m h e ro n tw ik k e lin g 201

W e e rs e lo se s tra a t* Den Haag nieu w bo uw  won ingen 74

W ippo ld er D e lft ren o va tie  w on ingen 184

Ecoso la r Goes n ieu w bo uw  won ingen 16

Egelshoek Heiloo n ieu w bo uw  won ingen 85

Pey P o s te rh o lt* Echt n ieu w bo uw  w on ingen en ka n too r 13

to ta a l 1391

* In deze projecten zijn ook metingen met betrekking tot het binnenklimaat verricht.
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Weten is beminnen

Wat vinden bewoners van hun dubo-woning?

Nieuwkomers staan er soms wat onverschillig tegenover, maar wie 

eenmaal uit de dubo-ruif heeft gegeten lust er meer van en wil vaak

niet anders.

Aan goede informatie ontbreekt het echter vaak. Hoe werkt dat nu 

precies? Wat levert het op? Onbekend maakt onbemind. En andersom: 

weten is beminnen.



Wat voor mensen z ijn  dat, die voor dubo kiezen? Eén op de v i j f  bewoners van de

woningen in v i j f t ie n  onderzochte dnbo-projecten hebben hun woningkeuze er destijds 

van laten afhangen. Oe andere bewoners hebben hun huis p rim air gekozen op grootte, 

p rijs  en nabijheid van voorzieningen, w erk, vrienden o f fa m ilie . Voor de meesten waren de 

gebru ikte  dubo-maatregelen dus geen hoofdzaak, maar wel een p re ttige  b ijkom stighe id . 

Nu ze er een paar ja a r wonen z ijn  de bewoners d ik tevreden met hun woning, Z elfs iets 

d ikke r dan lande lijk  gemiddeld. Oie hoge score is n iet zomaar aan de toegepaste dubo- 

m aatregelen toe te schrijven. Daarvoor z ijn  er meer factoren in het geding. Maar als dubo 

een e ffe c t op de w oonsatisfactie  heeft, dan is dat in ieder geval geen negatieve. De 

be langrijks te  consta tering  is evenwel dat dubo verslavend w erkt. Bij een eventuele 

verhuizing kiezen de meeste bewoners als het even kan w eer voor een dubo-woning, 

Bijna de h e lft s te lt dubo als se lectiecrite rium  voorop en veel mensen hebben er ze lfs  een 

m eerprijs  van tien  procent voor over, Kennelijk z ijn  de ervaringen zeer positief, 

De keuze voor dubo w ord t voor een deel bepaald door w at mensen ervan weten, En dat 

hangt veelal a f van de in form atie  die erover is v e rs tre k t. Veel mensen kunnen s lechts 

m oe ilijk  de re la tie  tussen wonen en m ilieu leggen. Maar w ie  er in z ijn  woonomgeving 

dagelijks mee te maken heeft, en er goed over w ord t geïnform eerd, kan dat wel en

oordeelt positief,

Weten is beminnen



Waarom heeft u voor uw huidige woning gekozen?

W aaro m  kiezen mensen voor een 
dubo-woning?
De dubo-woningen in de onderzochte voorbeeldpro- 
jecten blinken uit in maatregelen voor besparing 

van water, energie, schone bouwmaterialen en 
gezond binnenklimaat. Toch hebben die maatrege

len voor de overgrote meerderheid van de bewoners, 

zo'n 60 tot 70 procent, nauwelijks een rol gespeeld 
bij de woningkeuze. Bij hen is die keuze vooral inge
geven door persoonlijke omstandigheden en een 
gebrek aan alternatieven op de woningmarkt. 

Slechts één op de vijf kopers heeft expliciet 
vanwege die milieuaspecten voor de huidige woning 
gekozen. Bij huurders van dubo-woningen is dat één 
op veertien. Voor nog eens tien tot vijftien procent 
van de bewoners zijn de dubo-maatregelen een 

secundaire reden: het was niet bepalend bij de 

woningkeuze, maar wel een prettige bijkomstigheid.
Dat dubo slechts een beperkte invloed op de 

woningkeuze heeft gehad, is niet zo vreemd in het 
licht van de krappe woningmarkt en het beperkte 
dubo-aanbod. Primaire woonwensen voeren dan de 
boventoon. Bovendien wisten veel mensen het niet 
eens: ze kochten een huis en werden pas later geïn
formeerd over het duurzame karakter ervan.

Dubo-maatregelen die de bewoners als belangrijk
ste aanmerken, zijn energiebesparende maatrege
len, milieuvriendelijkheid en/of duurzaamheid van 
de woning in het algemeen en het gebruik van 
milieuvriendelijke materialen.

Bij de meeste woningen is ook de indeling een 
onderdeel van het dubo-pakket. Soms vloeit die 
rechtstreeks voort uit het gekozen dubo-concept, met 

name oriëntatie op de zon. Voor één op de acht bewo
ners was de woningindeling de belangrijkste reden 
om hun woning te kiezen. Ongetwijfeld spelen in dat 
oordeel ook andere indelingsaspecten een rol, die 
niet met het dubo-concept te maken hebben, zoals 
het aantal en de grootte van de verschillende kamers.

huurw on in gen ko opw oningen

b e la n g rijks te bijko m end e b e la n g rijk s te bijko m end e
rede n reden reden reden

d u bo-m aa treg e len 7 % 11 % 18 % 15%

in d e lin g  van de w on ing 12 % 3 % 12% 4 %

a n ders 6 7 % 2 % 63 % 4 %

w e e t n ie t 13% 6 %

Deze resultaten zijn in lijn met die van eerdere 
onderzoeken. Zo concludeerden V&L Consultants 
na een onderzoek bij vijf andere dubo-voorbeeldpro- 

jecten [4] dat woningen in de meeste gevallen niet 
specifiek gekozen zijn vanwege de milieumaatrege
len sec, maar dat die wel bij de keuze van belang zijn 
geweest. Vooral energiebesparende maatregelen 

werden genoemd. In een ander onderzoek komt het 
EIM [5] tot de slotsom dat negen van de tien woon
consumenten de voorkeur geven aan een duurzaam 

gebouwde woning als ze tenminste de keuze hebben 
en als het even duur is. Een minderheid heeft daar 
ook geld voor over en sommigen zelfs wanneer die 
investering niet wordt terugverdiend.

Zijn dubo-k lanten tevreden?
Wie diep in de buidel heeft getast om zich een 
nieuw huis te verwerven, zal er tevreden mee zijn 

ook. Dat geldt voor bewoners van de reguliere 
woningvoorraad in Nederland niet anders dan bij 
bewoners van dubo-woningen. Vrijwel iedereen zegt 
(zeer) tevreden te zijn over hun woning en de woon
omgeving. Daarbij lijken dubo-woningen, vooral in 
de huursector, zelfs iets hoger te scoren dan wonin
gen uit het reguliere aanbod in Nederland.

Zijn mensen over de woning zelf over het algemeen 
dik tevreden; dat geldt niet voor de bijgeleverde 
informatie. Een kwart van de dubo-consumenten 
vindt de informatie die bij koop of huur is verstrekt, 
(ruim) onvoldoende. Zo kregen de bewoners van De 
Pelgromhof (Zevenaar) pas na driekwart jaar infor-
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►►

matie over de bediening van het ventilatiesysteem. 
Met name begrijpelijke informatie over verschillen
de technische systemen laat zeer te wensen over. 
Bijvoorbeeld over de bediening van ventilatie- en 

verwarmingssystemen, of over de soort vloerbedek

king die wel of juist niet kan worden toegepast in 
combinatie met vloerverwarming. Ook stoffeerders 
en leveranciers weten hier onvoldoende van.

De meningen over de bijdrage die dubo-wonin- 
gen leveren aan een schoner milieu, lopen bij 

dubo-consumenten uiteen. Slechts weinigen 
denken dat die bijdrage belangrijk of zeer belang
rijk is. De meesten houden het schip in het midden 

en noemen de bijdrage redelijk of klein.

Bent u tevreden met uw woning'

huurw on in gen koopw oningen

N ederland dubo N ederland dubo
( « e r )  tev re d e n 78 °o 8 8 % 95 ° o 97 °o

Hoe belangrijk acht u de milieubijdrage 
dubo-woning?

van uw

b e la n g rijk  o f  « e r  b e la n g rijk  28 %  

re d e li jk  23 %  

k lem  o f  ze e r k le in  4 1 %  

geen b ijd ra g e  8 %

Kiest u bij een eventuele verhuizing opnieuw voor een 
dubo-woning?

Ja . b e s lis t o o k a l zou da t t ie n  p roc en t d u u rd e r z ijn  dan an ders 23 ° o

Ja . be s lis t, « la n g  he t m et teve e l e x tra  ko st 23 ° o

Ja . m isschien 3 8 %

Nee. m et p e r  se. an d e re  zaken z ijn  b e la n g n jk e r 1 2 ° .

Nee. h e t is  te  d u u r  o f  he t v a lt tegen 8 %  |

De mate waarin bewoners de m ilieubijdrage 
belangrijk vinden, hangt nauw samen met de infor

matie die erover is verstrekt. Dat is overigens geen 
onbelangrijke constatering, want mensen die de 

milieubijdrage hoog inschatten, zijn bij een even
tuele verhuizing sterker geneigd opnieuw voor een 
dubo-woning te kiezen.

De boodschap is dus duidelijk: woonconsumen
ten zouden meer en betere informatie moeten 

hebben over hun woning. Enerzijds over hoe appara
ten en systemen werken en moeten worden onder

houden. Anderzijds over de m ilieuprestatie van hun 
woning en de bijdrage die zij met hun woning aan 
een schoner milieu leveren.

En bij een volgende verhuizing?
Kennelijk moet je in een dubo-woning groeien. Het 
b lijkt dat slechts één op de vijf mensen een volgen

de keer niet meer per se voor een dubo-woning zou 

kiezen. De meesten van hen vinden zaken als inde
ling en locatie belangrijken Sommigen haken af 
omdat zij teleurgesteld zijn in bepaalde dubo-maat- 
regelen, meer besparingen hadden verwacht of de 
dupe zijn geworden van een slordige oplevering.

Voor de meeste mensen geldt dat zij bij een even
tuele verhuizing als het even kan weer voor een 

milieuvriendelijke woning zouden kiezen. Zij hebben 
er blijkbaar positieve ervaringen mee. Wie eenmaal 
in een dubo-woning woont, gaat meer belang 

hechten aan het milieuvriendelijke karakter ervan.

Duurzaam bouwen? Niets bij-



Elke woning  een gebruiksaanwijzing

De W oonW ijzerW izard

Wie een zakrekenmachientje van 

€  30 koopt, k rijg t er een boekwerk 

bij waarin alle ins en outs van het 

elektronische wondertje uitvoerig 

staan beschreven.

W ie een huis koopt van €  300.000, 

moet het meestal stellen met sum

miere informatie in een kleurige ver- 

koopbrochure en op z'n best een 

setje gedetailleerde handleidingen 

van diverse apparaten die alleen 

voor installateurs leesbaar zijn. Wat 

ontbreekt, is een goed handboek 

over het huis, over de gebruikte 

materialen, onderhoudsinstructies, 

tips voor verwarming en ventilatie, 

adviezen voor besparing van water 

en energie en dergelijke.

Om verkopers en verhuurders te 

helpen bij de sam enstelling van 

zo'n handboek is de 

W oonW ijzerW izard ontwikkeld. Dit 

is een softwareprogramma waar

mee elke professionele woningaan- 

bieder voorlichtingsm ateriaa l in 

een handomdraai kan sam enstel

len. Geen standaardinform atie, 

maar maatwerk voor elke woning. 

Zowel voor huurders als voor 

kopers. De WoonW ijzerW izard is in 

principe van toepassing op elke 

woning. Voor duurzaam gebouwde

of gerenoveerde woningen is het 

programma bij u itstek geschikt 

omdat die vaak over nieuwe (tech

nische) voorzieningen beschikken 

en er alternatieve materialen zijn 

gebruikt die om specifiek onder

houd vragen.

In de W oonW ijzerW izard kunt u 

via een menu alle van toepassing 

zijnde m aterialen en technieken 

met de muis selecteren. Daarmee 

s te lt het programma een pasklaar 

in form atiepakket samen, helder 

leesbaar en compleet met achter

grondinform atie, onderhouds

adviezen, tips  voor het gebruik en 

veel voorkomende vragen (en ant

woorden). Ook bevat het program

ma een onderhouds-checklist en 

een kalender. Nadat u in het pro

gramma de relevante in form atie 

hebt geselecteerd, kunt u het 

bestand exporteren naar een teks t

verwerkingsprogramma waarna u 

de handleiding in de hu iss tijl van 

uw organisatie kunt opmaken.

De WoonWijzerWizard is ontwikkeld 

in opdracht van de Stuurgroep 

Experimenten Volkshuisvesting 

(SEV) en de Nederlandse 

Onderneming voor Energie en Milieu 

(Novem). Het programma staat op

CD-rom en er is een abonnement 

aan gekoppeld. Het programma is 

verkrijgbaar voor €  225,-. Een update 

kost €  134,-. Het is mogelijk de 

WoonWijzerW izard eerst uit te pro

beren. Kijk voor een demoversie op 

www.woonwijzerwizard.nl. Meer 

informatie: SEV, postbus 1878, 3000 

BW Rotterdam, 

telefoon (010) 282 50 50.
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D u b o -m a a t r e g e le n  o nder de c o n s u m e n te n lo e p

Overwegend zon 
met hier en daar 
een bui

Dubo-maatregelen vallen in de smaak van de kritische woonconsument. 

Bewoners prijzen de comfortverhoging, de milieubijdrage en de 

kostenvoordelen. Dat zijn belangrijke voordelen.

Maar er is ook kritiek. Regenwater in de wc stinkt soms, natuurverf is 

volgens bewoners niet altijd slijtvast, een warmtepomp maakt soms 

teveel herrie en ventilatiesystemen zijn vaak ingewikkeld. En zo nog wat. 

Hierop mogen fabrikanten en bouwers hun tanden nog even stukbijten.



De woningindeling onder de consumentenloep

Dubo-bewoners hebben in het algemeen veel positieve woorden over voor de indeling van 

hun woning, Voor één op de acht mensen was het ze lfs de be langrijks te  reden om voor 

hun woning te kiezen. Dat hee ft w a a rsch ijn lijk  n ie t alleen met duurzaamheid te maken. 

Vaak gaat het om het aantal kamers o f om het fe i t  dat het een ge lijkv loerse  woning is. 

Maar in veel p ro jecten hangt de indeling wel dege lijk  samen met de dubo-maatregelen, 

Enkele van die indelingsaspecten z ijn  door de bewoners onder de loep genomen; de 

toetreding  van dag- en zon lich t, de aanwezigheid van een w asdroogruim te en de fu nc tie

van een toch tpo rtaa l.

De toetreding van dag- en zon lich t w ord t enorm op p rijs  gesteld, vooral omdat het een 

lic h t en aangenaam warm huis oplevert, Het is een schoolvoorbeeld van een dubo- 

m aatregel die zu ive r inschiet op de vraag naar een com fortabel huis. Soms le id t deze 

m aatregel echter to t teveel w arm te. Dat is een be langrijk  aangrijp ingspunt b ij verdere 

verbetering. Een wasdroogruim te in de woning vinden bewoners p raktisch. Maar er z ijn  

nogal w at mensen die de ruim te voor andere doeleinden gebruiken dan de was te drogen 

te hangen. Het is dus maar de vraag o f die duho-maatregel in de p ra k tijk  wel w e rk t. Over 

een tochtportaa l z ijn  bewoners enthousiast, zolang het maar n ie t te krap bemeten is.

O verwegend zon met hier en daar een bui . oning inde lingonder de consum entenloep



“ Ons huis staat op het zuidoosten en de achtergevel in de  woonkamer is bijna helemaal van glas. Dat Is geweldig. In de 
zomer zetten we 's ochtends de tuindeuren open en dan ontbijten we op het terras. En 's winters hebben we de zon binnen. 

Dat is gewoon heerlijk en het scheelt je nog Dink in de stookkosten ook! Net was een van de belangrijkste overwegingen
waarom we dit huis hebben gekocht."



►►

T o etred in g  van dag- en zonlicht
In verschillende projecten is extra aandacht 

besteed aan toetreding van dag- en zonlicht, 
vooral door grotere ramen en oriën tatie  van deze 

ramen op het zuiden. Een voorbeeld is het project 
B&D-woningen in A lphen aan den Rijn. De 
woningen zijn breed en ondiep, waardoor daglicht 
ver de woning binnendringt en weinig kunstlicht 

nodig is. Veel huizen hebben een brede dakover- 
stek die de winterzon onbelemmerd binnenlaat 
en de zomerzon gedeeltelijk tegenhoudt. Een 
ander project is Ecosolar in Goes. Dankzij een 
gunstige verkaveling en een doordacht ontwerp 

zijn alle woonkamers op de zon gericht. Veel 

woningen hebben een serre over twee verdiepin

gen. Ventila tie lucht wordt hierdoor voorverwarmd 
en de hele woning krijg t zonlicht.

W at vinden bewoners van een groter raamoppervlak en 
toetreding van dag- en zonlicht?

negatieve ervaringen positieve ervaringen

Wat vinden de bewoners ervan?

Toetreding van dag- en zonlicht wordt hogelijk 
gewaardeerd. In de projecten waar d it dubo- 
aspect extra aandacht heeft gekregen, noemt 
maar lie fs t 84 procent van de bewoners één of 
meer positieve aspecten. Vooral de lich top 
brengst, de warmte en de energiebesparing 

worden gewaardeerd. Verrassend: ook het gevoel 
van veiligheid gaat erop vooruit. Extra lichtinval 
is dus een sterke dubo-troef die veel mensen 
aanspreekt. Een brede dakoverstek vinden veel 
mensen ook gewoon 'm ooi': het geeft een jaren- 
30 u its tra ling  aan de woning.

Maar er zijn ook valkuilen die met het oog op 

een goed resultaat moeten worden omzeild. Zo 

wordt het volgens sommige bewoners ‘s zomers 
te warm in huis. Eén op de acht bewoners heeft 
om die reden op eigen in itia tie f (en kosten)

taalregelen S027 S en S441



zonwering aangebracht. In één huis zijn de bewo
ners zelfs zo ver gegaan dat zij een airco hebben 
geïnstalleerd. Sommige huizen hebben glas 
boven de binnendeuren om lich t optimaal te 
verspreiden. Dat beperkt echter de onderlinge 
privacy van huisgenoten wordt gezegd: als 
iemand laat thuiskom t en het licht aandoet, 
merken anderen dat in hun slaapkamer.

►►
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W a s d ro o g ru im te
Een wasdroogruim te is een overdekte buiten

ruimte, zoals een loggia of een balkon, of een 
goed te ventileren inpandige ruim te zoals een 
onverwarmde zolder. Het voordeel van zo'n

ruim te is, dat daardoor het gebruik van een elek

trische wasdroger kan worden vermeden. Per 
huishouden scheelt dat ieder jaar gemiddeld 
zo’n 500 kWh. In een aantal onderzochte voor- 
beeldprojecten is een inpandige wasdroogruim te 
gerealiseerd.

Wat vinden de bewoners ervan?

Twee op de drie huishoudens gebruiken die 
ruim te inderdaad om de was te drogen. Anderen 
gebruiken deze voor ie ts anders of hebben hem 
bij een andere kamer getrokken. Z ij drogen de 

was buiten of gebruiken een wasdroger.

V rijw e l iedereen die de wasdroogruim te op 
de bestemde manier gebruikt, is daar positie f 
over. Mensen vinden het handig om een aparte 
plek voor de was te hebben, of waarderen het 

geen wasdroger nodig te hebben. Maar er is ook 

kritiek. Nogal wat mensen vinden de wasdroog

ruim te te krap bemeten, onpraktisch of (!) vinden 
het gek dat er in een ruim te die exp lic ie t bedoeld 
is om de was te drogen, geen aanslu itpunt voor 

de wasdroger zit. Dat laatste onderstreept het 
belang van goede voorlichting. In dit geval voor
lichting over het gebruik van de ruimte, de 

gewenste ventila tie  en de mogelijke energiebe
sparing.

3 0 Overwegend zon m et h ie r en daar een bui



at vinden bewoners van een wasdroogruimte? Wat vinden bewoners van een tochtportaal?

negatieve ervaringen pos itieve  ervaringen

niet gebruikt 31 %|

aktisch 11%

t aansluiting voor wasdroger 5% |T 

ire negatieve ervaringen 8% L _ D  5% andere positieve ervaringen

negatieve ervaringen positieve ervaringen

69% gebruikt om was te drogen I veranderd of vervangen 6% 1 94% niet veranderd

30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90%

maatregel S029 uit het Nationaal pakket 
duurzame woningbouw

koud en tochtig 3% 

niet comfortabel 15%

te krap bemeten/ c p  3% handige extra ruimte
zonde van de ruimte 5%

2% mooi 

2% bespaart energie

73% houdt kou en tocht tegen I

5% comfortabel

20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

maatregel S009 uit het Nationaal pakket duurzame woningbouw

T o c h t p o r t a a l
In zes van de onderzochte projecten is een toch t
portaal gerealiseerd. Bij een deel van de wonin
gen in de Hoven van Axel zelfs aan de voor- en de 
achterkant. Een tochtportaal moet groot genoeg 
zijn voor twee mensen en in het ontwerp moet 
zorgvuldig rekening worden gehouden met de 
draairichting van deuren. A ls  aan die vereisten is 
voldaan, dan kan een tochtportaal een effectieve 
warm tebuffer tussen binnen en buiten zijn.

Wat vinden de bewoners ervan?

In de woningen waar een tochtportaal is aange
bracht, zijn bewoners er enthousiast over. Acht 

op de tien bewoners noemen één of meer voorde
len. Met name dat een tochtportaal doet wat het 
moet doen: tegenhouden van tocht en koude 

lucht. Er zijn ook mensen die het tochtportaal 
waarderen vanwege de extra ruim te die daardoor 
ontstaat: het is niet alleen een warmtebuffer, 
maar ook een handige buffer voor vuile schoenen 
en natte paraplu’s.

Sommige bewoners noemen ook negatieve 
aspecten. Bijvoorbeeld dat de ruim te te krap 
bemeten is, dat het er te koud is of dat het ‘zonde 
van de ru im te ’ is. Er zijn bewoners die deze 
bezwaren eigenhandig hebben opgelost door de 

deur tussen het tochtportaal en het binnenge
bied weg te halen. Het beoogde m ilieueffect 
wordt dan niet bereikt. Anderen hebben de 
buitenwand van het tochtportaal geïsoleerd.



Waterbesparing onder de consumentenloep

Iedereen beseft dat leven zonder w a te r n ie t m ogelijk is. Een te k o r t aan schoon w a te r w o rd t al snel als bedreigend 

ervaren. Waterbesparing is daardoor een concreet en aansprekend m ilieuthem a. Het is ook een herkenbaar

dubo-thema. Geen dubo zonder waterbesparing. 

Oe maatregelen om w ater te besparen hebben in de regel een s terke gebruikerscom ponent: je  z ie t het, je  voe lt bet 

en je  moet er mee (leren) omgaan. Bij m aatregelen zoals een 4 - lite r to ile t, een waterbesparende douchekop en 

doorstroom begrenzers gaat dat in de regel goed. Bewoners zien er het nut van in, ze z ijn  to t op zekere hoogte 

bereid om bun gedrag erop aan te  passen en om eventuele com fortnade len op de koop toe te nemen. Maar er is 

een grens, Nogal w at mensen veranderen het systeem, Ze ru ilen  de waterbesparende douchekop in voor een andere

o f verw ijderen  de aangebrachte doorstroom begrenzers, 

Ook aan het gebruik van regen- o f oppervlaktew a te r voor to ile tspoe ling  en de tex tie lw as  moet nog bet nodige 

worden verbeterd, Ook h iervan zien mensen het nut in, maar vaak hee ft het w a te r een k leu r o f s tin k t het. Dan

w ord t het grote draagvlak voor deze techn iek ondermijnd. 

Een maatregel waar w ein ig  mee kan misgaan is de p laatsing van een regenton. Mensen z ijn  er v r ijw e l unaniem 

lovend over. Ook al leve rt een regenton in absolute termen misschien maar een geringe m ilieubijd rage, h ij heeft 

wel een belangrijke  s ignaa lfunctie  en onderstreept de inzet om to t besparing van d rinkw a te r te komen. 

De ervaringen laten zien dat waterbesparende maatregelen kunnen worden gemotiveerd vanu it m ilieuargumenten, 

In mindere mate spelen ook kostenvoordelen een rol in de beleving van bewoners, Het al dan n ie t vermeende 

verlies aan com fo rt, w eegt echte r zwaar. De u itvoe ring  van veel systemen lu is te rt daarom nauw.

O verwegend zon met hier en daar een bui Waterbesparing onder de consum entenloep



“ Ik vind dat we zuinig om moeten p a n  met de bronnen die we hebben. Als je  dan water, dat zó uit de hemel komt «al
len, kunt gebruiken om de wc door te spoelen, dan snap ik eigenlijk m et waarom  we daar honderd ja a r geleden niet 
aan hebben gedacht. Ik zou het eerder om draaien: waarom doen we dat niet overal zo?"



►►

W a t e r b e s p a r e n d e  m a a t r e g e l e n
De eerste stap om water te besparen is vraag- 
reductie. In vrijwel alle dubo-voorbeeldprojecten 
zijn daartoe meerdere maatregelen getroffen. 

Voorbeelden zijn het installeren van waterbespa
rend sanita ir zoals een 4-1 ite rto ile t, het aanbren
gen van volumestroombegrenzers, het installeren 
van een therm ostatische mengkraan in de badka
mer en het aanbrengen van een waterbesparende 
douchekop. Om de besparing zichtbaar te maken 
heeft ieder huis zijn eigen watermeter.

Wat vinden de bewoners ervan?

Driekwart van de dubo-consumenten noemt 
positieve aspecten van deze maatregelen. 

Mensen zijn uiteraard vooral geporteerd voor de 
waterbesparing zelf, maar ook voor de m ilieub ij- 
drage die men daarmee denkt te leveren en voor 
de kostenvoordelen.

Sommige mensen noemen echter ook bezwa
ren die volgens hen aan de maatregelen zijn 

verbonden. Zo is het soms nodig om het 4-1 ite r

to i let tweemaal te spoelen. Dat is lastig  en niet 
com fortabel. De douchekop levert minder water 
waardoor je volgens sommige mensen langer 
dan gew oonlijk moet douchen. Nogal wat 

mensen hebben de waterbesparende m aatrege
len voor een deel weer ongedaan gemaakt. 
Meestal is in die gevallen de douchekop vervan
gen. Soms ook kranen, de spoelbak en door- 
stroombegrenzers.

W at vinden bewoners van waterbesparende 
maatregelen?

negatieve ervaringen positieve ervaringen

veranderingen aangebracht 8% 

luchtjes. slecht reimgbaar 5% 

soms tweemani doortrekken 7*X 

bespaart te weinig drinkwater 1% I

20 10 0  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%
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W at vinden bewoners van het gebruik van regen- of 
oppervlaktewater?

G e br u ik  van r e g e n w a t e r
Bijna 30 procent van al het drinkwater in huis 
wordt gebruikt om het to ile t te spoelen. De 

textie lw as vergt bijna 20 procent. Voor deze 

toepassingen is regenwater doorgaans schoon 
genoeg. Op die manier kan dus m oeiteloos de 
helft op het huishoudelijk drinkwatergebruik 
worden bespaard. In veel projecten is dat in de 

praktijk gebracht. Zo staat de hemelwaterafvoer 

van de woningen van het project De W aterspin in 
Den Haag in verbinding met een betonnen 

opslagtank van 40 m3. Van daaruit gaat het water 
via een apart le idingnet als B-water naar de 
woningen. Een vergelijkbaar systeem is op een 

iets andere manier uitgevoerd in het project De 
Hoven van Axel en op het G W L-terrein in 
Amsterdam. Hier wordt B-water alleen voor 
to ile tspoeling gebruikt. In andere projecten wordt 

regenwater op een meer natuurlijke manier 
gebufferd en gefilte rd in watergangen en vijvers 
om van daaruit als B-water naar de woningen te 
gaan. De keuze voor B-water voor de textie lw as is 

in de meeste projecten aan de bewoners gelaten 

door een dubbele wasmachineaansluiting te 
maken.

Wat vinden de bewoners ervan?

Gebruik van regenwater mag zich verheugen in 
een hoge waardering: maar lie fs t 85 procent van 
de bewoners waar deze dubo-maatregel wordt 
toegepast, noemt één of meer positieve aspec
ten. U iteraard denken mensen dan vooral aan de 
waterbesparing en de daarbij behorende m ilieu- 
bijdrage. De besparing van kosten wordt ook als 
voordeel genoemd, maar mensen vinden dat 

minder belangrijk.

negatieve ervaringen positieve ervaringen

systeem is veranderd 14% 

het water is vies en/of stinkt [29%

het systeem werkt niet goed 8%

87% systeem is in gebruik

gjbespaart drinkwater 

14% bespaart geld 

| 46% goed voor milieu

30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90%

maatregelen S386. S477. en S648 uit het Nationaal pakket 
duurzame woningbouw

In de praktijk  zijn er echter vaak problemen met 
de kw a lite it van het water. Veel mensen oordelen 
dat het water vies is of stinkt. Bijgevolg maken 
mensen het to ile t vaker met chloor schoon, 
waardoor de beoogde m ilieuw inst verloren gaat. 
In het project Ecosolar in Goes heeft het water 

een hoog ijzergehalte. Hierdoor is het water niet 
geschikt voor de textielwas, te rw ijl het daar wel 
voor was bedoeld. Enkele andere projecten 
kennen problemen met het onderhoud aan filte rs  
en pompen. In De Schooten in Den Helder is het 
systeem door de beheerder afgesloten vanwege 
te hoge onderhoudskosten.

Toepassing van B-water wordt dus zeer op 
prijs gesteld. Het is in de praktijk echter vaak 
m oeilijk om het systeem zo uit te voeren, dat de 
bewoners er in het gebruik nog steeds enthou
siast over zijn.

Overwegend zon m et h ie r en daar een bui 35
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Re ge n to n
In één project is bij oplevering een regenton 
geplaatst. D it Jan-Huigen-systeem  levert door
gaans een uitstekende kw a lite it water voor 
gebruik in de tu in en le idt to t een navenante 
besparing van drinkwater. Behalve deze p rak ti

sche voordelen, heeft een regenton een psycho

logische plus: het is een niet mis te  verstaan 

dubo-symbool.

Wat vinden de bewoners ervan?

Negen op de tien geleverde regentonnen worden 
ook daadwerkelijk door de bewoners gebruikt. 
Mensen waarderen de regenton vanwege het 
gebruiksgemak en om het waterbesparende 
karakter ervan. Er zijn ook mensen ontevreden 

omdat de ton te weinig water zou leveren. In tien 
procent van de gevallen wordt de regenton niet 
gebruikt.

Wat vinden bewoners van een regenton?

negatieve ervaringen positieve ervaringen

maatregel $445 uit het Nationaal pakket
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Energiebesparing onder de consumentenloep

Energiezuinig bouwen spreekt sterk to t de verbeelding. Net als waterbesparing is het een vast dubo-thema. De 

onderzochte dubo-projecten kennen een energ ieprestatiecoëffic iën t (EPC) van 0,61 (Pey Posterholt, Echt) to t 

1,22 (De Boerenstreek, Soest). Dat is een flin k  stuk onder de norm in het Bouwbesluit die ten tijd e  van de 

pro jectontw ikkeling nog op 1,4 lag, De resultaten z ijn  zichtbaar op de energiemeter en merkbaar in de

portemonnee.

De woonconsument is op d it punt echter zeer kritisch, Voor besparing van geld en energie komt hij u it de stoel, 

maar hij w il n iet inleveren op com fort. Punt één is, dat de temperatuur van buis en badwater goed en goed 

regelbaar zijn. Punt twee is,dat die geneugten gemakkelijk en voor zo weinig mogelijk energie en geld worden 

geleverd, In die volgorde, De woonconsument e ist com fort zonder poespas en verspilling. 

De verschillende verwarmingssystemen die in de onderzochte projecten z ijn  toegepast, spelen redelijk  goed op 

de consumentenwens in. Bewoners z ijn  tevreden over de aangename w armte en de besparing op de 

energierekening, Bezwaren die men nogal eens noemt, z ijn  de trage opwarming bij een lagetemperatuursysteem, 

de ingewikkelde bediening van een warmtepomp en de wisselende temperatuur bij een zonneboiler. 

Veel geconstateerde bezwaren z ijn  terug te voeren op specifieke knelpunten in de uitvoering.Andere hebben 

vooral te maken met een gebrek aan kennis en inzich t in de werking van het systeem. Wie niet weet hoe een 

lagetemperatuursysteem w erkt, begrijp t ook niet waarom het langer duurt eer het huis aangenaam warm is en 

kan de klokthermostaat daardoor ook niet goed inregelen, Informatie aan bewoners kan mogelijke

ontevredenheid voorkomen.

O verwegend zon met h ie r en daar een bui Enen



"Ik vind het heerlijk , die vloerverw arm ing. Het bevalt me prim a. M aar je moet e r wel mee leren werken.Toen Ik hier net woonde, dacht 
ik 'h e t is een energiezuinige woning, dus vooruit m aan lekker stoken!', De tegels w e ld en  helemaal warm aan, dat was een heetje té. In 
dat ja a r  «iel de energierekening dan ook flink tegen .M aar nu heb ik de hele w in ter de therm ostaat « rij laag gehad en is het toch heel 
behaaglijk geweest. Je hebt een h eerlijke  w arm te en de rekening valt nu ook mee."
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V e r w a r m i n g
De warmtebron in com binatie met het systeem 

voor warm teafg ifte  bepaalt een belangrijk deel 
van de huishoudelijke energiebehoefte. In de 
onderzochte woningen zijn verschillende warm 

tebronnen toegepast. Meestal gaat het om een 
HR-ketel, een warmtepomp en een zonneboiler- 
combi in wisselende combinaties. In twee 
projecten, Puntegale (Rotterdam) en GWL- 

terre in (Am sterdam ), is een w arm tekrach tinsta l
la tie toegepast. In de meeste gevallen wordt het 
systeem voor ruim teverwarming ook gebruikt 
voor tapwaterverwarm ing.

De warmtebron is slechts de helft van het 

geheel. De andere helft is het systeem voor 
warm teafg ifte. In zeven projecten vindt warm te
overdracht bij lage tem peratuur plaats. Hier zijn 
extra grote radiatoren gebruikt en/of systemen 
voor vloer-, wand- of luchtverwarm ing.

Wat vinden de bewoners ervan?

Bewoners zijn zeer uitgesproken over hun 
verwarm ingssysteem en vellen een genuanceerd 
oordeel. Over de toegepaste systemen weet 70 
procent van de bewoners één of meer positieve 
aspecten te noemen en 30 procent één of meer 

negatieve. Bewoners zijn doorgaans goed te 
spreken over de aangename warmte die hun 
systeem levert. Ook de besparing van energie en

►►

kosten en de bijdrage aan een schoon m ilieu 

worden als specifieke voordelen genoemd. 
Vooral mensen met een zonneboilercom bi en een 
warmtepomp noemen dit.

Ook over de toegepaste lagetemperatuur- 

systemen zijn de bewoners in de regel enthousiast. 
Ze waarderen het comfort van vloer- en wandver- 

warming. Bijkomende voordelen zijn beperking van 
stofcircu latie en veiligheid voor kinderen.

Klachten zijn er ook. Sommige mensen 
vinden de tem peratuur van het systeem niet 
pre ttig  of vinden dat ze te lang moeten wachten

40 Overwegend zon m et h ie r en daar een bui



W at vinden bewoners van het gebruikte 
verwarmingssysteem?

voordat het warm is in huis. Ook zijn er klachten 
over het geluid van de insta lla ties, met name 

over het geluid van een warmtepomp. Sommige 

mensen beklagen zich over de ingewikkelde 
bediening, algemeen slecht functioneren en 

noodzakelijk onderhoud.
Veel mensen weten overigens niet welke 

vloerbedekking bij vloerverwarm ing past. Ook 
de ta illis ten  kunnen daar weinig over vertellen, 

zo hebben bewoners ondervonden. De ervarin

gen met grote radiatoren zijn wisselend. 
Sommigen vinden de radiatoren te groot en te

negatieve ervaringen positieve ervaringen

systeem is veranderd 2%

onaangename warmte, duurt 
lang voor het warm is 10%
ingewikkelde bediening, functioneert 
slecht of veel onderhoud nodig 12%

duur in gebruik 3%

milieubijdrage is beperkt 1%

ezi
]

n - - - - - - - - - 1

98% systeem is niet veranderd

27% geeft aangename warmte 

3% goed regelbaar 

3% mooi 

27% bespaart energie 

25% bepaart geld 

20% goed voor milieu
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maatregelen S033. S037, S040 en S480 uit het Nationaal 
pakket duurzame woningbouw

opvallend. Een enkeling mist de stralingswarm te 

en een ander oordeelt dat het drogen van hand

doeken minder snel gaat.

Wat opvalt is dat mensen a lle rle i technische 
zaken rond verwarming, ventila tie  en warm 
tapwater niet weten en niet snappen. Veel 
mensen begrijpen bijvoorbeeld niet waarom een 
warmtepomp a ltijd  aan moet staan. Anderen 
weten niet dat grote radiatoren te maken hebben 
met het lagetemperatuursysteem. Opnieuw blijk t 
onbekendheid vaak de oorzaak te zijn van onbe

grip.

De ervaringen van de bewoners in de onderzoch
te projecten komen voor een belangrijk deel 
overeen met de ervaringen van bewoners in 
negen andere projecten die in 2000 zijn verza

meld in opdracht van Novem [6]. In deze enquête 
spraken bewoners zich ook positie f uit over lage- 
temperatuursystemen en voor de meesten was 
het zelfs een belangrijk aspect bij de woningkeu-
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ze. Veel mensen w isten echter niet dat lage 
tem peratuur en energiebesparing ie ts met elkaar 
te maken hebben. Verder bleek dat veel bewoners 

problemen hebben met de regelbaarheid van het 

systeem. Uit kostenoverwegingen is die regel

baarheid bij in s ta lla tie  vaak beperkt gehouden, 
te rw ijl mensen, zo b lijk t, de tem peratuur in 
verschillende vertrekken afzonderlijk w illen 

kunnen regelen en aanpassen. Ook is er behoef

te aan meer in te lligente  systemen.

W a r m  t a p w a t e r
Net als voor verwarming worden in de onderzoch

te dubo-projecten verschillende systemen voor 

warm tapwater gebruikt, meestal in combinatie 
met ruimteverwarming. De meest gebruikte 
systemen zijn de zonneboiler en de HR-combi- 

ketel. In enkele projecten wordt tapwater centraal 
verwarmd met behulp van een warmtepomp of 

een warm tekrachtinsta lla tie.

Wat vinden de bewoners ervan?

De meeste bewoners zijn tevreden met het toege
paste systeem. Zij prijzen het com fort: er is a ltijd  
voldoende warm water beschikbaar. Een ander 

voordeel dat de meeste mensen aanspreekt is de 
besparing van energie en geld. Vooral bewoners 
met een zonneboiler of een zonneboilercombi zijn 

om deze redenen goed te spreken over hun 

systeem. Wel beklagen zij zich nogal eens over de 
wisselende temperatuur. Soms is het water ie ts te 

heet, ondanks de aangebrachte beveiliging. Ook 
duurt het sommigen te lang voor er warm water uit 

de kraan komt. Eén bewoner haalt om die reden 

warm water uit de badkamer om het vervolgens in 

de keuken te gebruiken. Een ander heeft zich een 
elektrische keukenboiler aangeschaft.

Het komt nogal eens voor dat bewoners niet 
precies weten hoe het warmwatersysteem  in 

elkaar zit. Sommige zijn daardoor ten onrechte 
bang voor bacteriën in het water. Goede voor
lich ting  kan veel ongerustheid wegnemen.

Wat vinden bewoners van het gebruikte warm  
tapwatersysteem ?

negatieve ervaringen positieve ervaringen

98% systeem is niel veranderd

i__»___ I___I____t___■ .............................
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Het binnenklimaat onder de consumentenloep

Binnenklimaat is een complex begrip, Het hee ft te maken met zaken als k w a lite it van de 

luch t, temperatuur, luchtvochtighe id  en toch t. De k w a lite it van het b innenklim aat w ord t 

bepaald door bouwfysica , ins ta lla tie techn iek en van de manier waarop mensen van de

woning en de ins ta lla ties  gebruik maken. 

De k w a lite it van ve n tila tie  is een belangrijke  factor. Daarbij b li jk t  dat een gebalanceerd 

systeem (met w arm teterugw inning) n ie t alleen o b jec tie f het beste u it de bus komt, maar 

ook in de beleving van de consument. De u itvoe ring  kan soms beter, met name ten aanzien 

van geluid, Ook schort het vaak aan in form atie  over bediening en over zaken als

ventila tiegedrag,

In het algemeen z ijn  de bewoners tevreden over bet b innenklim aat in hun dubo-woning. 

Deze woningen versch illen  daarin overigens n ie t van andere, Een aantal gemelde klachten is 

onderzocht door metingen te r  plaatse, Daaruit b li jk t  dat de klachten te re ch t z ijn , Ook b li jk t 

dat deze meestal voortkomen u it onvolkomenheden b ij de ins ta lla tie  en het inregelen van 

systemen, Soms komt het doordat de bewoners n ie t goed ventileren o f verwarm en o f dat 

ventila tiekanalen n ie t worden schoongemaakt. Een enkele keer mankeert er ie ts  aan het

ontw erp  van een systeem,

Veel problemen rond het binnenklimaat kunnen w a a rsch ijn lijk  worden voorkomen door 

goede inform atie  en door betere serv ice  na oplevering,

O verwegend zon met hier en daar een bui Het b



“ Ik ben heel blij m et m 'n w oning.m aar dat heeft vooral te  maken m et het ontwerp. Ik woon in een vide-waning en daar kun je  wat 
moois mee. D aarnaast stel ik noviteiten zoals zonnecollectoren, het gebruik van regenw ater en bepaalde aspecten van de klim aat
beheersing erg op prijs. Minder blij ben ik met de plaatsing van de radiatoren: onder bet raam in het zes m eter hoge deel van de 
woning. Hierdoor w ordt de hoge ru im te eerst verwarm d en dan pas de rest. Een ander nadeel is dat a ls 's  zomers de zon schijnt, de 
hitte te lang blijft hangen. De woning is dan ook moeilijk te ventileren."
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Wat vinden bewoners van een systeem met natuurlijke  
toevoer en mechanische afvoer?

M e c h a n i s c h e  v e n t i l a t i e
negatieve ervaringen positieve ervaringen

maakt geluid 15% jM BE

moeilijk schoon te houden 3% 

onaangenaam binnenklimaat 4% 

geeft weinig frisse lucht 7% 

vocht en luchtjes blijven hanger. [175 

lastig te bedienen 8% 

overige negatieve ervarigen 3% 

veranderingen aangebracht 2% 

regelmatig ot vaat |bijventileren 40%

1% makkelijk schoon te houden 

24% aangenaam binnenklimaat 

38% geeft frisse lucht 

10% voert vocht en luchtjes goed af 

10% makkelijk te bedienen

oe bijventileren

30 20 10 O 10 20 30 40 50 60 70%

In de onderzochte dubo-projecten zijn in hoofdzaak 

twee soorten mechanische ventilatie toegepast: 
gebalanceerde ventilatie (met mechanische aan- 
en afvoer) en ventilatie met mechanische afvoer en 

natuurlijke toevoer. Het voordeel van gebalanceer

de ventilatie is, dat warmte van de afvoerlucht voor 
het grootste deel kan worden teruggewonnen om 
de toevoerlucht voor te verwarmen. Daarnaast kan 
een gebalanceerd systeem uitkomst bieden in s itu 
aties met veel buitengeluid, verontreiniging of wind. 

Nadeel van een gebalanceerd systeem kan zijn, dat 
de werking kan worden verstoord als de bewoners 
extra ventileren door ramen of deuren langdurig 
open te zetten. Even luchten is geen probleem, 

maar als de boel meer dan een half uur open staat, 
worden de beoogde voordelen niet bereikt.

Wat vinden bewoners van een gebalanceerd 
ventilatiesysteem?

negatieve ervaringen pos itieve  ervaringen

maakt geluid 13%

moeilijk schoon te houden 10% 

onaangenaam binnenklimaat 10% 

geeft weinig Insse lucht 10% 

vocht en luchtjes blijven hangen 12C

veranderingen aangebracht 5% 

regelmatig of »aak bijventilerer |17%

5% makkelijk schoon te houden

aangenaam binnenklimaat

|55% geeft frisse lucht

10% makkelijk te bedienen

40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90%

Wat vinden de bewoners van het toegepaste 
ventilatiesysteem?

In het algemeen zijn bewoners tevreden met het 
systeem omdat het doet wat het moet doen: het 

zorgt voor frisse  lucht en een aangenaam binnen

klimaat. Een gebalanceerd systeem scoort in die 

opzichten beter dan een systeem met natuurlijke 
toevoer.

Maar er zijn ook negatieve ervaringen. Het 
komt nogal eens voor dat de systemen naar oor
deel van de bewoners niet goed genoeg doen 
waarvoor ze bedoeld zijn: vieze luchtjes blijven te 
lang hangen of er is onvoldoende frisse lucht in 
huis. In die gevallen gaan mensen bijventileren. 
Bij een gebalanceerd systeem kan dat de beoogde 
energiebesparing teniet doen. Klachten zijn er ook 
over het geluid dat de systemen maken en -met 
name bij een gebalanceerd systeem- over het fe it 
dat het systeem moeilijk schoon te houden is.



T o c h t w e r i n g
In veel woningen is extra aandacht besteed aan 

tochtwering. Het gaat h ierb ij met name om tocht- 

s trips bij draaiende delen van kozijnen en deuren 
en om een tochtwerende brievenbus.

Wat vinden de bewoners van (extra) tochtwering? 
Bewoners zijn in het algemeen zeer te  spreken 
over extra tochtwerende maatregelen. Vooral 
omdat het op een simpele manier de tocht inder
daad weert. Sommigen associëren dat ook met 

besparing van energie en geld.
S lechts weinigen zijn ontevreden. Soms is 

men ontevreden over de manier waarop de toch t

wering is uitgevoerd en dat de tocht niet genoeg

W at vinden bewoners van (extra) tochtwering?

negatieve ervaringen positieve ervaringen

veranderd/aangepast 4% [[

1% comfortabel

te weinig ventilatie 5%

14% bespaart energie

3 4% bespaart geld

i 2% goed voor milieu

20 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1

maatregelen SOI9. S020. S022 en S248 uit het Nationaal 
pakket duurzame woningbouw

wordt tegengehouden. Er zijn ook mensen die 
ju is t vinden dat door de goede tochtwering er te 
weinig ventila tie  optreedt waardoor het te voch
tig  wordt in huis. In enkele gevallen hebben men

sen extra toch ts trips  aangebracht. In een paar 
andere woningen is de tochtwering van de brie 
venbus verwijderd.
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Waardering van het binnenkl imaat
Luchtvochtigheid, frisse lucht, tocht en tempera
tuur bepalen in belangrijke mate de kwaliteit van 
het binnenklimaat. De meeste bewoners zijn hier
over tevreden en melden nauwelijks klachten. 
Enkele projecten wijken echter af en geven relatief 

veel klachten te zien ten aanzien van één of meer
dere aspecten.

Waar komen de klachten vandaan?

Bij projecten waar relatief veel klachten zijn 
gemeld, zijn metingen gedaan. De volgende aspec
ten zijn onderzocht: luchtvochtigheid, schimmel
vorming, temperatuur van de lucht, tocht in de

woning, geurhinder, ventilatie en kooldioxide. Uit 
de metingen bleek allereerst dat de klachten 
terecht zijn. In de tweede plaats bleek dat de 
oorzaak van het slechte binnenklimaat vaak ligt in 
een combinatie van technische onvolkomenheden, 
inregelfouten en het gedrag van de bewoners.

Sommige bewoners gebruiken de mechanische 
ventilatie niet of niet goed. Zij zetten bijvoorbeeld 
ramen langdurig tegen elkaar open en brengen 
daarmee het gebalanceerde systeem van de wijs. 
Het komt ook voor dat men de ventilatieroosters niet 
schoon houdt. In één geval is door de bewoners een
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afvoerpunt omgelegd waardoor geurtjes lang in huis 

blijven hangen. Een probleem is vaak dat mensen 
niet weten of niet goed begrijpen hoe de systemen 
werken. Zo wisten sommige bewoners van De 
Schooten (Den Helder) überhaupt niet dat het venti
latiesysteem regelbaar is. Het probleem van gebrek 

aan informatie doet zich ook voor bij lagetempera- 
tuurverwarming. Veel mensen die de werking van het 
systeem niet goed begrijpen, beklagen zich dat het 

lang duurt voordat het warm is in huis.

Gedrag is echter maar een gedeeltelijke oorzaak 
van de klachten. Knelpunten komen vaak ook voort 

uit een onjuiste installatie of uit een vorm van 
misplaatste zuinigheid. Zo is in verschillende 
projecten de capaciteit van de ventilatievoorziening 

niet toereikend, of is de natuurlijke toevoer te 

gering. In het project Puntegale (Rotterdam) 

voldoet de filtering van de toevoerlucht niet aan de

vereisten. In het woon-zorgcentrum Westerwiek 

(Breda) is de temperatuur soms te hoog doordat 
bewoners de vloerverwarming niet zelf kunnen 
regelen. Meer aandacht voor de werking van de 
systemen na oplevering en beter beheer, kunnen 

veel klachten waarschijnlijk voorkomen. Het is vaak 
een kwestie van goed inregelen en afstellen.

Soms komen klachten voort uit het fe it dat een plan 
niet goed is doorgerekend en ontworpen. Zo is een 
galerij in het complex Westerwiek (Breda) afgezet 
met glas, maar is onderschat hoeveel warmte hier
door in de zomer wordt vastgehouden. In het 

project Pey Posterholt (Echt) is de zonwering niet 
goed uitgevoerd: deze werkt niet zodra het waait. 
In het project Puntegale (Rotterdam) hebben 
sommige appartementen een entresol met een 
zeer hoge ruimte van 6 meter. Hierdoor b lijft het 

beneden fris  terw ijl het boven al snel te warm is.

K la c h te n ,  k n e lp u n te n  en  o o rz a k e n

I Klacht I Knelpunt | Oorzaak
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droge 
lucht, te 
weinig 
frisse lucht

toe- en afvoercapaciteit van gebalanceerde ventilatie is niet goed 
ingeregeld

toe- en afvoercapaciteit van gebalanceerde ventilatie is niet 
voldoende

invoer van droge en stoffige lucht

natuurlijke toevoer is te gering en onderhoudsgevoelig

warmteterugwinning uit ventilatielucht veroorzaakt 
geuroverlast

te warm in 
de zomer

vloerverwarming is niet goed regelbaar

glas van galerij versterkt warmte in de zomer

zonwering is niet bruikbaar bij wind

koelsysteem via bodem werkt niet goed

te koud, te
warm,
tocht

entresol veroorzaakt grote temperatuurverschillen

teveel naden en kieren boven deuren en raamkozijnen
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Materiaalgebruik onder de consumentenloep

Het gebruik van m ilieuvriende lijke  bouwm aterialen is vaak een robuuste dubo-maatregel. Ze 

on ttrekken  zich aan de waarnem ing en de ervaring van de meeste bewoners, Bij derge lijke  

m aatregelen hangt het u ite ind e lijke  m ilieu e ffec t n ie t a f van het gedrag en de mening van de

bewoners.

Bij andere m aterialen u it de dubo-winkel spee lt de mening van bewoners wel een belangrijke  

rol. Dat z ijn  m ateria len met een gebruikerscom ponent. Alleen als de bewoners er p os itie f over 

z ijn , zu llen ze de toepassing in stand houden, ook b ij onderhoud en reparatie , M ateria len die

d irec t in het oog springen, z ijn  hout en verf. 

Duurzaam geproduceerd hout beperkt het gebruik van andere (eindige) grondstoffen , Het w ord t 

onder andere om die reden steeds vaker toegepast, Bewoners die ermee te  maken hebben, 

ste llen het gebruik van hout op p rijs . Mensen vinden het mooi en associëren het heel du ide lijk  

met m ilieuvoordelen, Vooral bewoners van boutskeletbouw z ijn  er enthousiast over, Waar

mensen bang voor z ijn , is teveel onderhoud, 

Het gebruik van oplosmiddelarme v e rf w ord t door bewoners van dubo-woningen toege ju ich t 

vanwege de m ilieuvoordelen, Over de k w a lite it ervan staken de stemmen. Deze verfsoorten 

kampen met een negatie f imago. Van het fe it  dat er tegenwoordig oplosmiddelarme verfsoorten 

z ijn  die in k w a lite it n iet onder doen voor trad itione le  verfsoorten, z ijn  nog maar weinig mensen

op de hoogte.

O verwegend zon met h ie r en daar een bui M a te r ia a lg e b r u ik  o n d e r  d e  c o n s u m e n te n lo e p



"Toen we aan de Bongerd begonnen, wisten we dat we een heleboel dingen gingen toepassen die nog niet veel mensen »óór ons hadden 
toegepast. We gingen voor honderd procent, met het gevolg dat |e  ach te ra f ook wel eens tegen dingen aanloopt die niet zo goed 
uitpakken.Zoals de kookverf die is gebruikt voor het houtw erk van de gevels.Bet is helemaal m et m ilieubelastend, m aar het bleek in 
ons geval n iet goed te hechten.Later is het overgeschilderd m et een iets andere receptuur.M et m eer lijnolie e rin .lk  ben gegaan voor 
het m ilieuvriendelijke huis.Dan is het jam m er dat sommige onderdelen niet helemaal zijn geslaagd. M aar voor mij is het saldo 
uiteindelijk  toch ruim  positief."
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H o u t  b innen de w oni ng
In alle dubo-voorbeeldprojecten zijn hout en 
houtproducten toegepast, afkom stig van duur
zaam beheerde bossen. Het wordt gebruikt voor 
onder andere binnendeuren, trappen, plinten, 
kozijnen en betimmeringen.

Wat vinden de bewoners van hout in de woning? 
Het b lijkt dat bewoners het gebruik van hout in de 
woning in het algemeen positief waarderen; de 
meeste mensen vinden het mooi. Dat geldt in 

versterkte mate voor de bewoners van woningen 

die in houtskeletbouw zijn uitgevoerd. Die zijn 
meer uitgesproken positief over de toepassing van 
hout. Niet onbelangrijk: één op de vijf mensen 

waardeert het omdat het goed is voor het milieu. 
Hout heeft duidelijk een groen imago. Dat komt 
overeen met de uitkomst van een onderzoek van 
V&L Consultants bij v ijf houtskeletbouw-projecten 
[7], Een praktisch punt van aandacht uit dit onder
zoek: zorg voor voorlichting over hoe je bijvoor
beeld een schilderij aan de wand kunt hangen.

Over het gemak van onderhoud en duurzaam
heid lopen de meningen uiteen. Sommige mensen 
prijzen hout omdat het gemakkelijk te verven is, of 
niet geverfd hoeft te worden en gemakkelijk in 
onderhoud is. Anderen vinden het nu ju is t een 
nadeel dat hout onderhoud nodig heeft.

H o u t  bui t en  de w oni ng
In drie projecten die in houtskeletbouw zijn 

uitgevoerd, bestaat niet alleen de constructie  
maar ook een groot deel van de gevel u it hout. In 
andere dubo-projecten is veel hout gebruikt voor 
delen van de gevel en/of voor kozijnen, deuren, 
ramen en balkons.

Wat vinden de bewoners van hout buiten de 
woning?

Net als van hout binnenshuis, zijn de meeste 
dubo-consumenten ook gecharmeerd van het 
gebruik van hout aan de buitenkant van de 
woning. Opnieuw speelt het m ilieuargument 
daarbij een belangrijke rol. En ook nu geldt: bewo-
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ners van woningen in houtskeletbouw zijn het 
meest positief. Z ij noemen echter ook de meeste 

nadelen. Daarbij gaat het vooral om de onder

houdsgevoeligheid. Een aantal mensen vindt hout 
aan de buitenkant ju is t niet mooi, onder andere 
omdat het soms niet mag worden geschilderd en 

het dan bij verwering grijs  wordt.

W at vinden bewoners van het gebruik van 

hout in de woning?

negatieve ervaringen positieve ervaringen

houdt warmte en geluid tegen 2% 1 1% warmte- en geluidsisolatie

vereist veel nnrierhnnri 1fi%|IÉÏ8 115% makkeluk in onderhoud

niet mooi 10% 1 49% mooi

H  19% nnert voor het milieu

20 10 0 10 20 30 40 50%

maatregelen S063. S064 en S193 uil hel 
Nationaal pakket duurzame woningbouw

Wat vinden bewoners van hout buiten de 

woning?

negatieve ervaringen positieve ervaringen

| 11% makkelijk in onderhoudvereist veel onderhoud 19% LJ

mag niet worden geverfd 6% c
niet mooi 12%

duur in onderhoud 2% E
| 15% goed voor het milieu

20 10 0 10 20 30 40 50%

maatregelen S063. S064 en SI 71 uit het 
Nationaal pakket duurzame woningbouw
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O p l o s m i d d e l a r m e  ver f
In veel projecten is voor het schilderwerk aan de 

buitenkant oplosm iddelarm e verf gebruikt. De 
keuze hiervoor helpt om de em issie van vluchtige 

organische sto ffen  terug te dringen. In de onder

zochte projecten zijn verschillende verfsyste- 

men toegepast, waaronder verf op basis van 

gom terpentijn, watergedragen acrylaatverf, 
watergedragen alkydverf, h igh-solid  alkydhars 
en watergedragen urethaanverf.

Wat vinden de bewoners van oplosmiddelarme verf? 
Veel mensen hebben hier geen uitgesproken 
mening over. Iets meer dan de he lft van de 

bewoners noemt één of meer positieve aspec
ten: het is mooi en het ziet er goed onderhouden 

uit. Sommige noemen de m ilieub ijd rage als 

pos itie f punt. Daar tegenover staat dat nogal 
wat mensen de verf niet mooi of niet bestendig 
vinden. Zo is in De Pelgromhof (Zevenaar) de 

buitenboel al voor de derde keer in de verf gezet. 

Bewoners vinden dat zonde van het geld. In De 

Bongerd (Zw olle ) maken bewoners melding van 
te leu rste llende  ervaringen en zijn nu overge
stapt op een ander type oplosm iddelarm e verf. 
Z ij bevestigen dat in de loop van de t ijd  de 
kw a lite it van de verf is verbeterd.

W at vinden bewoners van het gebruik van 
oplosmiddelarme verf?

negatieve ervaringen

overgeschilderd mei andere verf 2% (

positieve  ervaringen

98% niel mei andere verf overgeschilderd

slijt te snel 17* 

met mooi 12%

___:

16% geeft voldoende bescherming 

33% mooi 

20% goed voor het milieu

20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

mgbow»
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De buitenruimte onder de consumentenloep

Duurzaam bouwen beperkt zich n ie t to t de woning. Ook de in rich ting  van de tu in , de 

verharding, de erfa fscheid ing  en de stedenbouwkundige opzet van de buu rt en de w ijk  

hebben veel invloed op de u ite ind e lijke  m ilieupresta ties  van het wonen, Vooral als het 

gaat om maatregelen d ich t b ij huis -in de tu in  en op s traa t- hebben de m aatregelen ook

een du ide lijke  gehruikerscomponent.

In de onderzochte p ro jecten z ijn  de bewoners zeer te spreken over hun d irecte  

woonomgeving, Vooral de hoeveelheid groen en w a te r sp reekt to t de verbeeld ing. Het 

behoud van bestaand groen w o rd t n ie t a lt ijd  herkend, maar wel a lt ijd  op p rijs  gesteld. 

Daarmee kunnen de woonwensen van de consument dus heel gem akke lijk  worden 

gekoppeld aan principes van duurzame stedenbouw.

De in rich ting  van de tu in  w illen  bewoners graag ze lf in de hand hebben. Wanneer b ij 

oplevering een compostvat en na tuu rlijke  erfa fscheid ing  ongevraagd worden 

meegeleverd, ste llen de meeste mensen dat op p rijs , Maar er z ijn  ook nogal w at mensen 

bij w ie  deze dubo-maatregelen hun doel missen. 

En dan het gebruik van de auto. Duurzaamheid verhoudt zich s lecht to t autogebruik, Een 

duurzame w ijk  is dus ook een a u tovrije  w ijk  o f een w ijk  met ruim te  voor groen en 

voetgangers in p laats van b lik . Dat is realiseerbaar, maar voor het beste resu ltaa t is er

wel een s tringen t parkeerbeleid nodig.

Overwegend zon m et hier en daar een bui De bui



"Het uitgangspunt van deze wijk was dat er veel groen is en er geen auto's op s traat staan. We wonen dus aan voetpaden 
en fietspaden.Dat bevalt me prim a.W at ik leuk vind.is dat we een eigen tuin aan huis hebben én een h unrtuin .w aar we de 
gelegenheid hebben om wat groente te verbouw en.M aar wat ik het belangrijkste vind.is dal kinderen h ier veilig buiten 
kunnen spelen.W aar vind je  dat nog in Amsterdam? En dat e r geen plek is voor een eigen auto, vind ik persoonlijk geen 
nadeel. Wanneer we een auto nodig hebben, huren we e r  een."



C o m p o s t b a k
In twee onderzochte woningbouwprojecten is bij 

oplevering een compostbak in de tu in  geplaatst. 
De bedoeling is om hiermee afvalscheiding te 
bevorderen, kosten voor afvalverwerking te 

beperken en om de ecologische waarde van de 
woonomgeving te vergroten.

Wat vinden de bewoners van een compostbak?

Van de mensen die een compostbak hebben, 
maakt 85 procent er daadwerkelijk gebruik van. 
Z ij zijn bovendien tevreden over de kw alite it van 

de compost die eru it komt. Het belangrijkste 
voordeel is volgens de bewoners evenwel de 
beperking van afval. Een aantal mensen is minder 

enthousiast vanwege stank of een slechte 
kw alite it compost. Sommigen gebruiken de bak 
niet omdat zij geen compost nodig hebben.

Erf a f  schei ding
Erfafscheidingen in een duurzaam gebouwde 
omgeving bestaan bij voorkeur uit natuurlijke 
m aterialen. Dat w il zeggen: een gevlochten 
scherm, een houten afrastering, een afscheiding 

met een beukenhaag of een r ijt je  heesters die de 

grens tussen het m ijn en dijn markeren. De erfaf- 
scheiding moet daarbij zorgen voor beschutting, 
privacy en veiligheid.

B ij erfa fscheidingen die voor oplevering 

standaard zijn aangebracht, is het vaak nog maar 
de vraag wat bewoners ervan vinden. A ls  twee 

buren hun grensoplossing niet appreciëren ligt 

het voor de hand dat zij de boel vervangen door 
een eigen oplossing.

In de helft van de onderzochte dubo-projec- 
ten is een natuurlijke erfafscheid ing gemaakt. 

Een bijzondere is gerealiseerd op het GWL-

Wat vinden bewoners van de compostbak?

negatieve ervaringen pos itieve  ervaringen 

in gebruik 16l M M

63% mmdPalval

■ ü  31 % goede compost

vieze luchijes 21% I y-V»

20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90%

W at vinden bewoners van de natuurlijke 
erfafscheiding?

negatieve ervaringen pos itieve  ervaringen

v e r v a n g e n  d o o r  ie ts  a n d e rs  1 1 . .  *5I H n s R i

niet mooi 3% T■  10% mooi

* _____ _____ ■  3% alle woningen hetzelfde is mooi

G  2% hel wordt groen

te weinig privacy 1% ! 16% voldoende orivacv

andere negatieve ervaringen 5% 1 ■  6% andere positieve ervaringen

20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90%

maatregel S395 uil hel Nationaal pakket 
duurzame woningbouw
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terrein (Am sterdam ). Hier zijn ligusterhagen 

geplant, maar om sociale controle in de buurt te 
bevorderen, zijn die vrij laag gehouden.

Wat vinden de bewoners van een natuurlijke 

erfafscheiding?

Bewoners zijn in meerderheid positie f over de 
vormgeving en de gerealiseerde privacy. Dat bij 
iedere woning hetzelfde type erfafscheiding is 
gemaakt, vinden sommige mensen mooi en 
andere ju is t niet. Een aantal mensen is niet 
tevreden en noemt het gebrek aan privacy of ju ist 

het gebrek aan uitzicht, de inbraakgevoeligheid 
of de zwakke constructie  als minpunten. Een niet 
onaanzienlijk deel van de mensen heeft de gele
verde erfafscheiding vervangen. Z ij wensten 
meer privacy, een betere afscherming of gewoon 
iets anders. Dat laatste onderstreept het belang

om bewoners te betrekken bij de keuze van een 
erfafscheiding of de keuze geheel aan hen over 
te laten.

Over sociale controle wordt door bewoners 
weinig gezegd. Ook niet door bewoners van het 
G W L-terrein. Dat is curieus omdat dit b ij het 
ontwerp van de erfafscheiding in dit project ju ist 

een hoofdzaak was. Ook hier hebben nogal wat 
mensen de afscheiding vervangen door een 

hoger systeem om daarmee meer privacy te 
krijgen.

Groen
Gevraagd naar een oordeel over de buurt en de 
wijk, is het eerste dat mensen vaak zeggen 
'lekker veel groen'. Kennelijk bepaalt de 
hoeveelheid groen voor een belangrijk deel de

O verwegend zon met hier en daar een bui Dt 5 9



W at vinden bewoners van groen en 
nestelgelegenheden?

beleving. Puur de hoeveelheid groen is echter 

niet een maatregel die specifiek onder de 
noemer duurzame stedenbouw valt. Wat er wel 

onder valt, is de in teg ra tie  van bestaand groen 
en de soortenrijkdom . Ook het realiseren van 
nestelgelegenheden voor vogels geldt als speci

fieke dubo-maatregel.
In een aantal onderzochte projecten zijn die 

maatregelen toegepast. Zo zijn in De Bongerd 

(Zwolle) onderdelen van een oude boomgaard in 
takt gebleven en in De Hoven van Axel zijn nest
kasten voor gierzwaluwen geplaatst.

Wat vinden de bewoners ervan?

Meer dan 60 procent van de bewoners waardeert 
de w ijk vanwege de hoeveelheid groen. Ongeveer 
4 procent w ijs t daarbij explic ie t op het bestaande 
groen dat in de nieuwe w ijk is gehandhaafd. 
Mensen zijn er positie f over, ook al zijn ze zich 
niet a ltijd  bewust van wat bestaand is en wat 
nieuw. Over het behoud van oude bomen zijn 
mensen zeer te spreken.

Negatieve ervaringen zijn er ook. Waar de 

meeste mensen de hoeveelheid groen prijzen, 
vinden sommigen dat er ju is t te weinig is. Een 
enkeling vindt ook dat er te weinig is gedaan om 

bestaand groen in de nieuwe w ijk in te passen.
In twee projecten zorgen de bewoners zelf in 

co llectie f verband voor het groenonderhoud: De 
Bongerd (Zwolle) en G W L-terre in (Am sterdam ). 
Deze vorm van beheer functioneert in de praktijk 

goed. Een bijkomend voordeel is het sociale 
contact in de buurt, zeggen de bewoners. In 
Amsterdam is zelfs een goedlopende cursus 
'onderhoud aan fru itbom en' opgezet.

negatieve ervaringen pos itieve  ervaringen

te weinig groen 10% I fe’. 62%lëkkër^^ groen

2% groen zorgt voor fijne sfeer 

er is te weinig bestaand groen 2% 11 4% bestaand groen is goed ingepast

weinig soorten groen 1% 1% veel soorten groen 

4% nestelkasten zijn leuk

20 10 0 10 20 30 40 50 60 70%

maatregelen S392 en S393 uit het Nationaal pakket 
duurzame woningbouw

De nestelgelegenheden voor vogels worden 
door een enkeling positie f beoordeeld: men 
vindt het wel aardig en er is niemand die zich 
eraan stoort.

W a t e r
Vanuit slim  kw a lita tie f en kw antita tie f waterbe
heer zijn er veel goede redenen om water in de 
stedelijke omgeving te integreren. Extra 

aandacht hiervoor is dan ook een belangrijk 

onderdeel van duurzame stedenbouw. Daarbij 
gaat het om vertraagde afvoer van regenwater, 
in filtra tie  en peilbeheer. In veel projecten zijn 

w aterpartijen in de w ijk of de buurt aangelegd 

dan wel gehandhaafd, vaak gecombineerd met 
een he lo fy ten filte r en natuurlijke oeverbegroei- 
ing voor zuivering van hemelwater dat afstroom t 
van daken en straten. Het gebufferde water 
wordt in sommige projecten als B-water gebruikt 
voor to ile tspoeling en de was. In twee projecten 
is een wadi aangelegd: een ondiepe greppel die 
bij regen volloopt en zorgt voor afvoer naar een 
w a terpartij in de buurt.
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Wat vinden de bewoners van water in de 
woonomgeving?

Het water wordt door de dubo-bewoners zeer 

gewaardeerd. Het is mooi en het brengt de stad 
to t leven. Watergangen en vijvers zorgen voor 
structuur en id en tite it in de wijk. Met name over 

de vijvers zijn bewoners lovend, inclusief de 
natuurlijke oeverbegroeiing. Maar ook de wadi’s 

worden op prijs  gesteld.

Uiteraard zijn er ook punten die voor verbetering in 
aanmerking komen. Zo is in het project De 
Egelshoek (Heiloo) de afstroming naar de wadi niet 
optimaal; door afstroming via molgoten b lijft 
regenwater nogal lang op straat staan. Bij het 

project Ecosolar (Goes) is de kwaliteit van het 
vijverwater niet goed: er zit teveel ijzer in, waardoor 

het als B-water minder geschikt is. En in het project 
Pey Posterholt (Echt) is de buffercapaciteit van de
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vijver te klein. Het water verdampt snel waardoor er 

regelmatig te weinig B-water is en toiletten alsnog 

met drinkwater worden gespoeld.

Ve rh ar d in g
Verharding van terreinen is vaak onverm ijdelijk, 

maar werkt verdroging van de bodem in de hand. 

Het is daarom van belang om op plaatsen waar 
dat kan, geen verharding toe te passen. Op paden, 
tuinpaden en parkeerplaatsen is halfverharding 
een goede tussenoplossing. Dat kan eenvoudig 
worden gerealiseerd met een klinkerbestrating in 

halfopen verband. Het is ook mogelijk grastegels 
te gebruiken: honingraat-structuren van kunststof 
waartussen gras kan groeien. Ook met grind, 
schelpen of houtsnippers is een waterdoorlaten- 
de verharding te maken.

Wat vinden de bewoners van halfverharding?

Het fe it dat halfverharding is toegepast, is voor de 

bewoners niet van groot belang. Veel klachten zijn 
er evenmin. Wel kan er in de uitvoering het een en 
ander beter. Zo vinden mensen paden met grind en 
schelpen vaak mooi, al is het nadeel dat dit m ateri
aal nogal eens mee naar binnen wordt gelopen. 
Schelpenpaden zijn in het eerste jaar moeilijk 
begaanbaar voor mensen met een rolstoel of een 

rollator. Grind komt nogal eens in gras terecht en 
kan dan problemen geven bij het maaien.

De meningen over grastegels als verharding van 
parkeerplekken lopen uiteen. Voor bezoekers is 
het niet a ltijd  even duidelijk  dat ze daar kunnen 
parkeren, waardoor zij hun auto nogal eens op de 
stoep zetten. En als grastegels niet goed zijn 
gelegd, zijn ze m oeilijk beloopbaar. Een goed 
tuinontwerp en een goede uitvoering, inclusief
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markering van parkeerplekken, kan de problemen 

verhelpen.

P ar ker en
Veel mensen associëren duurzaamheid niet 
alleen met de woning en de woonomgeving, maar 
ook met het gebruik van m ilieuvriendelijke

middelen van vervoer: de fie ts  of het openbaar 
vervoer. Sommige bewoners kiezen daarom 

bewust voor een autoluwe w ijk: in plaats van een 
auto voor de deur is er ruim te voor groen, sport 

en spel.
In twee onderzochte dubo-wijken is in 

overleg met de bewoners gekozen voor een lage

6 3



►►

parkeernorm. In De Bongerd (Zwolle) is de 
parkeernorm gesteld op 0,8 per huishouden. Het 
G W L-terrein (Am sterdam ) is helemaal autovrij. 
De parkeernorm is hier gesteld op 0,3 per huis
houden zodat er nog wel gelegenheid is voor 
autodelers en voor bezoekers met een auto.

Wat vinden de bewoners van een lage 
parkeernorm?

In de twee wijken wordt de afwezigheid (of de 
minimale aanwezigheid) van blik op straat positief 
gewaardeerd. Het is in de praktijk geen probleem 
dat bewoners en bezoekers niet altijd  voor de deur 
kunnen parkeren. Dat bewoners, vooral die van het

G W L-terrein, slechts mondjesmaat een vergun
ning kunnen krijgen is bekend en le idt niet tot 
problemen. De gemeente Amsterdam constateert 

echter dat er in de directe omgeving van het GWL- 

terrein parkeerproblemen zijn. Kennelijk hebben 
bewoners zich in de loop van de tijd  een auto 
aangeschaft, of zijn er bij verhuizingen nieuwe 
autobezitters gekomen. Bewoners w ijten de 
problemen echter aan een restaurant in de wijk 
waarvan de bezoekers hun auto op gereserveerde 
plaatsen zetten, aldus een evaluatie van het Nibe 
[8]. Een autovrij gebied is alleen mogelijk als de 
gemeente daar een goed parkeerbeleid aan 
koppelt en dat beleid ook handhaaft.
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K ans  of risico  voor duurzaam bouwen?
Duurzame eigenbouw

Particuliere woningbouwprojecten 

zijn in het verleden vaak voortgeko

men uit de woonwensen van men

sen met een gelijke ideologie op het 

vlak van duurzaam bouwen. Het fe it 

dat de reguliere woningmarkt niet 

aan hun vraag tegemoet kwam, was 

aanleiding om de ontwikkeling zelf 

ter hand te nemen.

Tegenwoordig neemt particulier 

opdrachtgeverschap toe in popula

rite it. En niet alleen bij bevlogen 

idealisten. Andere, meer zakelijke 

argumenten voeren vaak de boven

toon. Maar nog steeds b lijk t dat 

particulieren, eenmaal actief bezig 

met de plannen voor hun woning, 

meer dan gemiddeld bezig zijn met 

duurzame technieken en m ateria

len. Simpelweg omdat zij een duur

zame relatie met hun huis aangaan. 

En duurzame maatregelen en tech

nieken leveren nu eenmaal een 

positieve bijdrage aan com fort en 

woongenot.

Eigenbouw kan de kansen op 

succes van duurzaam bouwen ver

groten. De toekomstige bewoners 

zijn immers direct betrokken bij de 

gebruikte duurzame maatregelen en 

technieken. De gebruikerscompo- 

nent die bij duurzaam bouwen nogal 

eens een afbreukrisico vormt, is bij 

eigenbouw daarom ju is t een kans. 

Je weet wat je wilt, je weet wat je

koopt en je weet er vervolgens ook 

mee te werken.

Toch zijn er ook veel eigenbou- 

wers die zich niet bewust zijn van 

de regels, mogelijkheden en onmo

gelijkheden van duurzaam bouwen. 

Ook kan het lastig zijn om duurza

me ambities, eenmaal bepaald, 

gedurende het gehele proces van 

ontwerpen en bouwen vas tte  hou

den. A ls  het eropaan komt, kan de 

verleiding groot zijn om de zonne

boiler weg te strepen tegen de gro

tere keuken of de extra dakkapel. De 

Stuurgroep Experimenten 

Volkshuisvesting (SEV) heeft ver

schillende strategieën op een rij 

gezet om particu lier opdrachtgever

schap betaalbaar te houden [9]. 

Daaruit b lijkt, dat het omlaag bren

gen van de bouwkosten vaak niet 

het meest effectie f is.

Van meer invloed op de u ite in 

delijke prijs van een woning, is de 

organisatie van het bouwproces. 

Bijvoorbeeld door co llectie f te bou

wen in plaats van individueel. Ook 

de grondprijs die de gemeente in 

rekening brengt, is van doorslagge

vende invloed. Een gemeente kan 

duurzaam bouwen en particulier 

opdrachtgeverschap stimuleren, 

door die twee zaken te koppelen aan 

een reductie op de grondprijs. Maar 

de belangrijkste strategie is: vroeg

beginnen. Wanneer dubo-maatrege- 

len vanaf het begin worden meege

nomen in de planvorming en de 

voorbereiding, zijn er de meeste 

mogelijkheden tegen de minste 

kosten.

Duurzaam bouwen is overigens 

geen synoniem voor duur bouwen. 

Veel dubo-technieken zijn budget

ta ir neutraal en verdienen zich op 

term ijn  terug. Andere leveren direct 

geld op. Veel meerkosten komen 

voort uit de extra arbeid die dubo- 

maatregelen vanwege hun nog 

steeds bijzondere karakter vergen. 

En ook daar zijn eigenbouwers in 

het voordeel.
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Doorschakelen naar 
een volgende 
versnelling

Het begin is er. Duurzaam bouwen heeft een positie f imago.

Maar de consument laat zich geen knollen voor citroenen verkopen.gig:
Om door te schakelen naar een volgende versnelling, moeten 

dubo-technieken en de implementatie ervan nog stukken beter worden. 

En voorlichting: wanneer krijg je  nu eens een goede handleiding 

bij je  huis?



Een p os i t i e ve  basis ,  maar . . .
De bewoners van de voorbeeldprojecten staan 
over het algemeen positie f tegenover duurzaam 

bouwen. Het m ilieuvriendelijke karakter van de 
woning en van de woonomgeving wordt zeer op 

prijs  gesteld. Dat oordeel is niet zomaar een 
optelsom  van rationele afwegingen. Het gaat 
vaak om een goed gevoel.

Ook over de meeste afzonderlijke dubo-maat- 
regelen zijn de bewoners te  spreken. Soms exp li
c ie t vanwege comfort, m ilieu of kostenbesparing. 

Maar vaak ook vanwege het charmante idee 

lekker te  douchen onder zonverwarmd water of 

het to ile t te spoelen met regenwater. De positie 
ve ervaringen die de bewoners noemen, kunnen 
worden gebruikt als aangrijp ingspunt om duur

zaam bouwen te  promoten.

Het positieve imago is echter kwetsbaar. 

Want de kritische woonconsument neemt geen 

genoegen met com fortverlies of met apparaten 
die maar half doen waar ze voor zijn gemaakt. 
Ook de m ilieubewuste woonconsument is niet 

zomaar met alles tevreden. Dat b lijk t nu, dat 

bleek ook al u it een bewonersonderzoek bij 
Ecolonia in A lphen aan den Rijn [10]. Duurzaam 
bouwen is uitstekend, als het wat extra kost is 
dat in de regel ook geen probleem, maar com fort 
en kw a lite it mogen er nimmer onder lijden. De 

partijen in de bouw kunnen daarom zinvolle 

lessen trekken uit de ervaringen van bewoners. 
De negatieve om duurzaam bouwen verder te 
verbeteren en de positieve om duurzaam bouwen 

beter in de markt te zetten.

O n t w e r p e n ,  b ou we n,  beheren
Van veel technieken is nu bekend dat bewoners 
die op prijs stellen, m its die doen wat ze moeten 
doen. Waar behoefte aan is zijn robuuste, goed 
ingeregelde en makkelijk te onderhouden syste
men. Het is aan de bouwwereld om die technie
ken en systemen te ontwikkelen.

Het gaat daarbij overigens niet alleen om tech

nologische verfijn ingen. Het gaat evenzeer om 
im plem entatie van maatregelen via een integraal 

bouwproces. Veel geconstateerde fouten komen 
niet zozeer voort u it het fe ilen  der techniek, maar 

uit het insta lleren, inregelen en onderhouden. 

Procesbewaking en kw a lite itscon tro les met een 
speciale dubo-bril zijn van groot belang. 

Duurzaam bouwen moet bovendien niet stoppen 
bij de oplevering. Veel m aatregelen vereisen ook 

in de beheerfase specifieke aandacht. Met name 
verwarm ings- en ventilatiesystem en.

H e t  b el ang van i n f o r m a t i e
Ju ist omdat zoveel partijen  een aandeel in het 
succes hebben, is het nodig om de kennis over 
duurzaam bouwen te verspreiden. Die kennis 

moet niet bij gespecialiseerde ingenieurs
bureaus blijven, maar moet ook beschikbaar zijn 

voor aannemers, insta lla teurs, kle inere onder

aannemers, verwarm ingsmonteurs, loodgieters, 
schilders en stoffeerders. Ook bij hen b lijk t dat 
de kennis van nieuwe dubo-technieken te 
wensen overlaat. Dat mag een boodschap zijn 
voor overheid en kennisinstellingen.

Maar vooral bewoners hebben veel behoefte 
aan goede in form atie  over hun woning en de 
apparaten in huis. Er zijn in de eerste plaats 
praktische handleidingen nodig voor bediening 

en onderhoud van toeste llen. Veel klachten, met 
name over verwarming en ventilatie, kunnen 
w aarsch ijn lijk  worden voorkomen door mensen 
beter te informeren en du ide lijk  te instrueren. 

Ook kunnen veel onzekerheden worden wegge
nomen, bijvoorbeeld over bacteriën in het water 
van de zonneboiler. In de tweede plaats is er 
behoefte aan in form atie over de bijdrage van de 
dubo-woning aan het m ilieu. Bewoners zijn (nog) 
positiever over duurzaam bouwen als ze sim pel
weg weten wat het voor het m ilieu oplevert.

Doorschakelen naar een volgende versnelling



Ri jp  voor  de m a r k t ?
Sommige dubo-maatregelen zijn nu al rijp voor de 

markt, of zijn dat binnenkort. Die zullen hun weg 
vinden wanneer ontwikkelaars en bouwers bereid 
zijn de voordelen in consumententermen breeduit te 
communiceren. Dubo-technieken met een duide

lijke promotionele meerwaarde zijn in ieder geval 
vloerverwarming, wandverwarming, gebruik van 

regenwater, waterbesparend sanitair, een zonneboi
ler en veel lichtinval. Verder wordt ook het duurzame 
karakter van de woonomgeving positief ontvangen. 

Met name groen en water in de wijk scoren goed.
De gemiddelde woonconsument wil een huis 

om van te genieten. Hij vraagt om comfort, een

gezonde woonomgeving en een goed gevoel. En 

dat alles tegen de laagst mogelijke prijs. 
Ontwikkelaars en makelaars kunnen duurzaam 
bouwen in die termen communiceren. Het gaat om 
de overlap die er is tussen duurzaam bouwen en 
wonen met aspecten als comfort, gemak, veilig

heid, gezondheid en financieel voordeel, zo schrijft 
ook Milieu Centraal [11]. En naast comfortverho- 
gjng en kostenbesparing hechten steeds meer 
mensen ook aan het genot van de zon in huis, de 
zekerheid van een gezond binnenklimaat en een 
goed gevoel, ofwel de bijdrage aan een schoon 

milieu.
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De Stuurgroep Experimenten 
Volkshuisvesting

De Stuurgroep Experimenten Volks
huisvesting (SEV) is een onafhankelijke 
stichting die met ondersteuning van de 
overheid een breed experimenteel en 
innovatief programma uitvoert op het 
gebied van bouwen en wonen. De SEV 
toetst in praktijkexperimenten ideeën 
voor vernieuwingen en laat in de vorm 
van voorbeeldprojecten de concrete 
uitwerking van nieuwe ontwikkelingen 
zien. Op basis van evaluaties die alle 
projecten ondergaan, formuleert de SEV 
voor betrokken departementen beleids 
adviezen die to t daadwerkelijke aanpas
sing van de regelgeving kunnen leiden. 
Daarnaast zorgt de SEV ervoor dat de 
kennis uit de experimenten onder een 
brede professionele doelgroep wordt 
verspreid.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met:
Stuurgroep Experimenten 
Volkshuisvesting

Postbus 1878 
3000 BW Rotterdam 
telefoon (010) 282 50 50 
fax (010) 411 4211 
e-mail: sev@sev.nl 
of kijk op: www.sev.nl

mailto:sev@sev.nl
http://www.sev.nl


De ervaringen van bewoners van dubo-projecten 
zijn in dit boek weergegeven en besproken. Het 
blijkt dat mensen over het algemeen positief staan 
tegenover duurzaam bouwen. Niet vanuit een tech
nisch oogpunt, maar omdat het de kwaliteit van de 
woning verhoogt in termen van comfort en kosten
besparing. Bewoners hechten veel waarde aan een 
zonnige en lichte woning en aan de gerieflijke 
warmte van een lagetemperatuursysteem. Maar de 
kritische woonconsument neemt geen blad voor de 
mond en noemt ook verschillende kritiekpunten.

Duurzaam bouwen (ofwel dubo) heeft vaak een wat 
technische klank. Het gaat om technische maat
regelen die kunnen leiden tot besparing van water 
en energie: een zonneboiler, waterbesparende maat
regelen, een gebalanceerd ventilatiesysteem,... 
De vraag is wat de woonconsument eigenlijk van 
duurzaam bouwen vindt. Weet hij er goed mee om te 
gaan? Is dubo een extra argument om voor een 
bepaald huis te kiezen? Stelt de consument het op 
prijs en, zo ja, tegen welke prijs?

In dit boek spreken ruim 450 bewoners zich uit. 
Partners in de bouw kunnen aan hun reacties veel 
hebben. Zij kunnen negatieve ervaringen benutten
om de techniek verder te verbeteren en de positieve 
om duurzaam bouwen beter in de markt te zetten.
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