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Inhoud Special BENG

...EN VERDER
BENG… en verder is de titel van deze 
Bouwspecial. Die twee woorden hebben 
we er niet voor niets aan toegevoegd. De 
nieuwe regels staan in dit magazine nog 
een keer op een rij, maar regels maken nog 
niet per se een fijne woning voor de bewo-
ner. BENG is geen ambitie, maar slechts de 
nieuwe minimale ondergrens. Of zoals in het 
interview met Harm Valk te lezen is: “Kwa-
liteit is als je energieneutraal bouwt, als je 
behalve energiezuinig ook een fantastisch 
binnenklimaat hebt gemaakt.”

Het tweede deel van deze Bouwspecial staat in het teken van 
een groot bewonersonderzoek dat in opdracht is gedaan van het 
Lente-akkoord. Hoe ervaren bewoners hun zeer energiezuinige 
nieuwbouwwoning, de techniek, de communicatie, enzovoorts? Drie 
projecten waar de bewoners bovengemiddeld tevreden zijn over 
aspecten als binnenklimaat, comfort en energie en vier projecten 
waar bewoners de hoogste rapportcijfers aan toekennen, zijn eruit 
gepikt en beschreven. Op dinsdag 26 mei wordt tijdens het gratis 
ThuisCongres ‘BENG! ZO DOE JE DAT’ bekendgemaakt welk project 
het allerbeste scoort op algemene bewonerstevredenheid, binnen-
klimaat en comfort. Aanmelden? Dat kan via lente-akkoord.nl.
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CORONA
Volgens Harm Valk lijkt het er voorlopig niet 
op dat de coronacrisis roet in het eten gooit 
van de invoering van BENG op 1 januari 
2021. Veel van het werk dat nu nog moet 
gebeuren kan op afstand, teamoverleg gaat 
redelijk goed met overlegapps als Teams, 
Zoom, Skype en Google Hangouts. Oplei-
dingen en examens kunnen via online mee-
tings en webinars. Ook is er in het najaar 
nog wel enige speelruimte. 

04-05-06-07_interviewharmvalk.indd   4 23-04-20   13:14



5Bouwspecial BENG / mei 2020

InterviewBouwkwaliteit

‘BENG moet niet de 
 ambitie zijn’
Op 1 januari 2021 moet het dan echt zover zijn. Vanaf dat moment moeten bouwaanvragen 

voldoen aan de BENG-eisen. Na een aantal keer heen en weer gepingpong met de markt hebben 

deze eisen nu hun definitieve vorm gekregen, al zal er in de details hier en daar nog wel wat 

aangepast worden. Een gesprek hierover met Harm Valk, van Nieman Raadgevende Ingenieurs en 

voorzitter van de Projectgroep NTA 8800, de bepalingsmethode voor BENG. “We moeten wel 

onthouden dat BENG de minimumeis is waaraan gebouwen moeten voldoen. Ik zie die wettelijke 

eis als de bezemwagen en er is een te grote groep die hier maar net voor blijft hangen.”

Tekst: Tijdo van der Zee Beeld: Pedro Sluiter, Nieman Raadgevende Ingenieurs

De markt wacht al een tijd op de opvolger van de 
EPC. Eigenlijk hadden de BENG-eisen al in januari 
van dit jaar ingegaan moeten zijn, maar na twee 
keer uitstellen, is januari 2021 dan toch echt als 
harde deadline gezet. Reden van uitstel was dat 
de software die nodig is voor de BENG-berekenin-
gen nog niet klaar was. De drie softwarepartijen 
die BENG-software willen gaan leveren leggen er 
nu ongeveer de laatste hand aan. Dat moet ook 
wel, want uiterlijk 1 juli van dit jaar moeten de pak-
ketten gevalideerd zijn. “De vraag is hoe breed de 
softwarehuizen de bèta-versies gaan verspreiden 
en of gebruikers ze dus al voor 1 juli kunnen gaan 
testen en gebruiken”, zegt Valk.
Grootste verschil met de EPC-berekening van 
voorheen is dat er straks in BENG uitgegaan wordt 
van drie verschillende eisen. BENG-eis 1, 2 en 3. 
BENG-eis 1 stelt een grens aan de energetische 
kwaliteit van de schil, BENG-eis 2 beperkt de 
energieconsumptie van installaties en BENG-eis 
3 geeft een drempelwaarde aan voor het aandeel 
hernieuwbare energie. In zekere zin correspon-

deert dit met de uitgangspunten van de Trias 
Energetica. Deze drie eisen moeten allemaal wor-
den afgetikt voordat de bouw van start kan gaan. 

Als we kijken naar BENG-eis 1, dan is daar de af-

gelopen tijd wel wat veranderd. Want oorspronke-

lijk was er één getal dat voor alle woningen gold 

(25 kWh/m2.jr), maar in de definitieve eisen staan 

nu drie waardes vermeld. Hoe zit dat?

Je kan aan een basisschoolkind uitleggen dat een 
tussenwoning minder energie nodig heeft dan 
een hoekwoning of een vrijstaande woning. Toch 
waren deze verschillen in eerste instantie niet in 
de BENG-eisen opgenomen. Voor de overheid 
betekende dit een dilemma. Een groot deel van 
de nieuwbouwwoningen moet kunnen voldoen 
aan de nieuwe eisen, dus waren die gefit op twee-
onder-een-kappers. Maar daardoor werd het voor 
tussenwoningen wel heel makkelijk om aan de 
eisen te voldoen. Daarom zijn er drie categorieën 
geïntroduceerd, die de mate van compactheid 
aangeven. 

04-05-06-07_interviewharmvalk.indd   5 23-04-20   13:14
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Houtskeletbouwers waren het niet eens met 

BENG-eis 1. Voor deze lichte bouwmethode zou 

het moeilijk worden om hier aan te voldoen. Vorig 

jaar stuurden tientallen partijen daarom een geza-

menlijke brandbrief naar het kabinet.

Zij zijn nu wel enigszins tevreden gesteld. Hun 
budget wordt 5 kWh/m2.jr ruimer dan voor overige 
bouwers. Op het moment dat zij bouwen met een 
betonnen begane grondvloer en bijvoorbeeld een 
steenachtige dekvloer op de verdieping dan is die 
5 kWh/m2.jr een reëel getal. 

Een nieuw element in de regelgeving is de TOjuli. 

Je zou dit misschien een vierde BENG-eis kunnen 

noemen. Deze TOjuli is een indicator die aangeeft 

of het bouwwerk goed genoeg is voorbereid op 

warme perioden.

Ja, je krijgt straks een indicator voor de tempera-
tuursoverschrijding. Die geldt voor alle gevels van 
de woning. Een vrijstaande woning krijgt straks 
dus vier indicatoren en die moeten allemaal onder 
de gestelde grenswaarde blijven. Maar die TOjuli 
is slechts een eerste, vrij grove indicator. Als je 
hier boven komt, kan je twee dingen doen. Of je 
gaat maatregelen nemen, of je gaat een échte 
gewogen temperatuursoverschrijdingsberekening 
(GTO) maken. Dat is een dynamische berekening 
van echte overschrijdingen. Dat is een behoorlijk 
arbeidsintensief proces en kost ook wel wat geld. 
Uit zo’n secuurdere berekening kan dan komen 
dat je alsnog onder de grenswaarde blijft. 
Het is belangrijk om aan de markt mee te ge-
ven dat ze niet tegen consumenten zeggen: ‘Je 
woning blijft onder de TOjuli, dus je woning wordt 
niet te warm.’ Zo werkt het niet, net zomin als dat 
je niet van een energiezuinige woning kan zeggen 
dat je daar nooit veel energie zult gebruiken. Veel 
hangt af van bewonersgedrag, maar natuurlijk ook 
van weersomstandigheden.

Is deze TOjuli al helemaal definitief?

Nee, het indicatiegetal – dat voorlopig staat op 
1 – is nog niet formeel vastgelegd in de regeling 
Bouwbesluit. Hier kan nog aan gesleuteld worden, 
totdat de waarde in de Staatscourant vermeld 
staat en dat kan in principe een dag voor de in-
werkingtreding van de BENG-eisen het geval zijn. 
Ook de spelregels voor het maken van de GTO 
staan nog niet vast, maar die worden als het goed 
is nog dit voorjaar gepubliceerd. 

Met het toevoegen van actieve koeling in een wo-

ning is TOjuli geen issue meer, maar dan raak je 

wellicht wel in de knel met de tweede BENG-eis, 

namelijk het energiegebruik van de installaties. 

Dat klopt. De afgelopen jaren ging de discussie de 
hele tijd over BENG-eis 1. Eerst was die te streng, 
toen niet streng genoeg meer. Je zou de eisen 
met twee vingers in de neus kunnen halen, zo was 

KOUDETERUGWINNING DOOR 
 BALANSVENTILATIE
Vroeger ging bij balansventilatiesystemen 
in de zomer de bypass open en in de winter 
stroomde de lucht langs een warmtewisse-
laar. Maar balansventilatiesystemen kunnen 
in de zomer ook de warmte buiten hou-
den, door frisse, maar warme buitenlucht 
overdag langs de warmtewisselaar te laten 
stromen. Dit gaat dan op basis van tem-
peratuurmetingen in en buiten de woning. 
Harm Valk: “Deze functionaliteit wordt nu 
nog niet gewaardeerd in de NTA8800. Dat 
kan wel komen, maar dan moeten fabri-
kanten op een eenduidige manier in hun 
kwaliteitsverklaringen aangeven dat hun 
systeem hier toe in staat is. Op die manier 
kan de energieadviseur dat eenvoudig 
vaststellen en meenemen in de berekening. 
Als dit allemaal geregeld is, kan het gesprek 
met de overheid hierover van start gaan. 
Dan kan het alsnog in de NTA8800 worden 
meegenomen.”

04-05-06-07_interviewharmvalk.indd   6 23-04-20   13:14
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Interview

de gedachte. Maar wat wij nu zien in onze bereke-
ningen is dat BENG-eis 2 juist in veel gevallen de 
scherprechter wordt.

BENG stimuleerde de toepassing van warm-

tepompen al, maar met het schrappen van de 

gasaansluitplicht is de warmtepomp in feite de 

nieuwe standaard geworden. Jij hamert er op dat 

kierdichting bij BENG dan cruciaal wordt.

Koudeklachten in woningen worden vaak veroor-
zaakt doordat er in de berekening een verwar-
mend vermogen wordt aangenomen dat er in de 
werkelijkheid niet is. Voorheen werden we altijd 
gered door de cv-ketel die een verwarmingsver-
mogen heeft dat vijf keer zo groot is als je nodig 

hebt. Dat komt vanwege de benodigde tapwater-
prestatie, omdat de ketel daarbij als doorstromer 
gebruikt wordt. Bij warmtepompen is het vermo-
gen juist heel precies bepaald. Stel dat je bere-
kend hebt dat je warmtepomp 5 kW moet kunnen 
leveren, maar dat je in de bouw veel kieren hebt 
laten ontstaan en je dus in werkelijkheid 6 kW 
nodig hebt. Dan is dat in een zachte winter als die 
we net gehad hebben niet zo’n probleem, maar 
als het drie dagen achtereen vriest, dan krijg je het 
echt niet meer warm. 

Dat vereist dus ook samenwerking tussen bouwer 

en installateur.

Ja, kierdichting valt nu vaak een beetje tussen wal 
en schip. De bouwer ziet het belang niet en beseft 
zijn verantwoordelijkheid niet en de installateur 
evenmin. Die laatste boort ergens een doorvoer 
doorheen zonder te beseffen wat de consequen-
ties zijn. Het jammere is dat er na afloop van de 
bouw ook niet op kierdichtheid gecontroleerd 
wordt. In Duitsland is dat bijvoorbeeld wel het 
geval. Bouwer en installateur moeten dit dus echt 
samen oppakken, anders krijgen we een hoop 
comfortklachten.

Om het even helder te maken: is het nou moeilijk 

om aan deze nieuwe BENG-regelgeving te vol-

doen, of juist makkelijk?

Ik zie BENG als het wettelijk minimum. Bij de EPC 
zag je het al en bij BENG zal hetzelfde gebeu-
ren: ontwikkelaars die net zo lang tweaken totdat 
ze met de hakken over de sloot aan de regels 
voldoen. En vervolgens verkopen ze het als een 
teken van kwaliteit. Daar moeten we vanaf. Kwali-
teit is als je energieneutraal bouwt, als je behalve 
energiezuinig ook een fantastisch binnenklimaat 
hebt gemaakt. De bouwers die slechts voldoen 
aan de minimumeisen zie ik als de rodelantaarn-
drager in een wielerronde. En aan het eind van de 
rit zijn dat niet degenen die de kus van de ronde-
miss krijgen.

WOONGEBOUW ATLANTIS GRONINGEN
Atlantis is een appartementencomplex met 
32 nul-op-de-meter (NoM), aardbevings-
bestendige driekamer huurappartementen. 
Om NOM te realiseren, voldoet de energie-
behoefte ruim aan BENG-1, is de BENG-2 < 
0 kWh/m2  en BENG 3 > 100%. Het project 
voldoet daarmee nu al ruim aan de nieuw-
bouweisen per 1-1-2021.
Opdrachtgever:  Lefier, Groningen
Architect:  19HetAtelier, Zwolle
Aannemer: Salverda, Bouw, ’t Harde
Advies:   Nieman Raadgevende 

Ingenieurs, Zwolle

04-05-06-07_interviewharmvalk.indd   7 23-04-20   13:14



Luchtdicht bouwen met 
het Vilton V4-systeem
Met de invoering van BENG is er veel aandacht voor het beperken van energieverliezen in 

woningen. Een goede bouwschil is hiervoor nodig, een slechte schil kan immers niet meer 

gecompenseerd worden met andere maatregelen. Luchtdichtheid wordt dus nog belangrijker. Om 

bouwbedrijven te helpen biedt Vilton het V4-systeem aan: luchtdichting op vier belangrijke 

punten in het gebouw.
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De energieprestatie voor BENG-gebouwen in 
Nederland wordt vastgelegd aan de hand van drie 
BENG-indicatoren: de maximale energiebehoefte 
(kWh/m2), het maximale energiegebruik (kWh/m2) 
en een minimaal percentage duurzame energie. 
Om aan de BENG-eisen te voldoen, moet een 
mix aan technische en bouwkundige maatregelen 
worden genomen, waaronder afdichting. De mate 
van luchtdichtheid verschilt immers per woning. 
Een hoekwoning of vrijstaande woning kan de eis 
alleen halen bij een zeer goede afdichting en zeer 
hoge isolatie. Dit komt omdat deze woningen 
meer energie kunnen verliezen in vergelijking met 
rijtjeswoningen.

Ervaren servicemonteurs van Vilton maken kozijnaansluitin-

gen luchtdicht met garantie.

Owen Kleijn, technisch specialist afdichten bij 
Vilton: “Alle kieren en naden van een gebouw 
moeten dicht zijn om ongewenste infiltratie en ex-
filtratie te voorkomen. Luchtdichtheid is meer dan 
ooit van belang, evenals bijvoorbeeld isolatiewaar-
den van glas en de oriëntatie van het gebouw. Wij 
helpen bouwbedrijven om de gewenste luchtdicht-
heid te behalen. We kijken aan welke eisen moet 
worden voldaan. We denken mee over de detail-
lering van het bouwproject waarbij onze experts 
exact weten wat nodig is. Omdat we niet afhan-
kelijk zijn van bepaalde merken, is er ruime keus 
uit diverse technieken, systemen en producten 
en gaan we uitsluitend voor de beste oplossing. 
We kunnen heel goed aan de huidige strengste 
eis (een qv;10-waarde van 0,15) voldoen en dat is 
ook een prima basis om aan de BENG 1-eisen te 
helpen voldoen. ”

VILTON V4-SYSTEEM
Het Vilton-assortiment voor luchtdicht bouwen 
richt zich op BENG 1, het beperken van de maxi-
male energiebehoefte, en heeft een oplossing voor 
elke situatie en bouwwijze. Vilton werkt met het 
V4-systeem en levert bijpassende productpakket-
ten voor afdichting van kozijnen, wanden, dak-
kappen en vloeren, inclusief de afdichting van de 

08-09_advertentievilton.indd   8 23-04-20   14:59
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Advertorial

kruipruimte. Die laatste vormt één van de grootste 
luchtlekken in een woning. Daarom heeft Vilton in 
samenwerking met bouwbedrijf Van Wijnen een 
100% lucht- en gasdicht kruipluik ontwikkeld, dat 
ook nog eens binnen vijftien minuten te installe-
ren is én gelijk beloopbaar is. Een forse tijdwinst 
tijdens de bouw! 

OPLOSSINGEN
Omdat oplossingen zelden standaard zijn in de 
bouw, ontwerpt, begeleidt, levert én monteert 
Vilton, specialist in afdichten, productsystemen 
op maat in vijf categorieën: afdichting, bekisting, 
dilatatie, opleggen en akoestiek. Vilton volgt de 
veranderingen en ontwikkelingen in de branche op 
de voet en biedt oplossingen voor de vele uitda-
gingen in het bouwproces, zoals die op het gebied 
van luchtdichtheid. 

ONTZORGEN
De experts van Vilton staan voor iedereen in de 
bouwkolom klaar en weten hoe belangrijk esthe-
tiek is voor architecten, hoe accurate productgege-
vens onmisbaar zijn voor bestekschrijvers en hoe 
verlaging van de bouwkosten verwacht wordt door 
inkopers en projectleiders. Daarom schuiven de 
adviseurs van Vilton graag zo vroeg mogelijk aan 
tafel om een optimaal bouwproces te realiseren 
en om productsystemen, producten en adviezen 
aan te dragen. Vilton kan klanten bijvoorbeeld na 
de ruwbouwfase ontzorgen met het V4-systeem 
voor de afdichting van de schil. De ervaren mon-
teurs van Vilton kunnen de luchtdichte detaillering 
aanbrengen, met garantie. Wanneer een aannemer 
kiest om zelf te monteren, wordt dat door een 
technisch specialist van Vilton gemonitord.

THERMOSTOP 
Naast afdichting is Vilton ook specialist in opleg-
gen. De nieuwste hoogwaardige toevoeging aan 
het assortiment opleggen is de ThermoStop. Dit is 
een drukverdelende koudebrugonderbreking voor 

Het Vilton V4-systeem voor afdichting van de bouwschil: 

Pakket V1: vloer afdichting, Pakket V2: kozijn afdichting, 

Pakket V3: wand afdichting, Pakket V4: dakkap afdichting.

beton en staal die een gunstige warmtegeleidings-
coëfficiënt (Lambdawaarde van 0,2 W/[m.k]) com-
bineert met een zeer hoge belastbaarheid (max 
150N/mm2). Een ideaal product dus voor onder 
meer (vrij) uitkragende (gevel)elementen. De Vilton 
ThermoStop draagt zo bij aan de thermische iso-
latie van de gevel en voorkomt dus energieverlies 
van de gebouwschil en draagt op deze manier bij 
aan de BENG-doelstellingen. De specialisten van 
Vilton adviseren zowel constructeur, staalbouwer 
als aannemer graag bij de nodige constructieve 
berekeningen voor deze koudebrugonderbreken-
de drukplaat.
Van eenvoudig bouwvilt tot hoogwaardige inno-
vatieve oplossingen, van advies tot levering, van 
begeleiding tot montage, dát is Vilton!

08-09_advertentievilton.indd   9 23-04-20   14:59
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Focus op laagste gebruikskosten 

TCO-tool: structuur  
in ontwerpfase
Schipperen tussen projectambitie en laagste investeringskosten levert vaak niet de 

gewenste bouwkwaliteit op. De nieuwe TCO-tool biedt structuur en overzicht bij de 

afwegingen tussen gebruikswensen, kwaliteit en kosten van een ontwerp. 

Projectontwikkelaars, aannemers en adviseurs ondersteunen er de opdrachtgever mee bij 

(vaak lastige) integrale ontwerpbeslissingen. Dat leidt tot beter onderbouwde besluiten 

voor duurzame projectontwikkeling. De tool legt de focus al tijdens de ontwerpfase op de 

laagste gebruikskosten (dus de werkelijke kosten voor de klant), de hoogste functionele 

gebouwkwaliteit en de laagste milieu-impact. De eerste Nederlandse versie komt 

binnenkort beschikbaar via Kennisinstituut KERN. 

Tekst: Joyce van den Hoek Ostende en Clarence Rose  Foto: Henk Riswick

Duurzaam energieneutraal bouwen moet gang-
baar worden, dat is het streven van het EU-project 
AZEB (Affordable Zero Energy Buildings). Zeker 
omdat dit uiteindelijk de laagste kosten met zich 
meebrengt voor de gebruiker en de energietran-
sitie betaalbaar maakt. Ook een lage ecologische 
impact en een comfortabel en gezond binnenkli-
maat zijn belangrijke succesfactoren voor toe-
komstgericht bouwen. 
Samen met zeven partners uit de EU ontwik-
kelde AZEB-projectleider DNA in de Bouw in dit 
project een 17-stappenplan voor integrale bouw 
met hoge gebouwkwaliteit en zo laag mogelijke 
levensduurkosten. Uit onderzoek naar kansen om 
betaalbaar energieneutraal te bouwen blijkt de 
focus op de laagste investeringskosten als vertrek-
punt voor ontwerpbeslissingen niet houdbaar. Dit 
besef was aanleiding voor de ontwikkeling van de 
TCO-tool: Total Cost of Ownership. 

KOSTEN- EN KWALITEITSBEWAKING
De TCO-tool ondersteunt bouwers en ontwerpers 
bij de integrale besluitvorming bij nieuwbouw en 
renovatie en biedt structuur voor gedetailleerde 
kosten- en kwaliteitsanalyses. Daarnaast zet hij de 
investeringskosten in verhouding tot de lange-
termijnkosten voor de gebruiker en milieu-impact. 
En hij legt de relatie tussen kosten en kwaliteit. Zo 
kunnen ontwerpteams goede kostenafwegingen 
maken en klanten helpen het effect te begrijpen 
van investeringen in kwaliteit en lange termijn 
energie-efficiëntie.
De tool verschuift de aandacht van investerings-
kosten naar de totale levenscycluskosten en dat 
verheldert de maatregelen die leiden tot lagere 
gebruikslasten, onderhoudskosten en sloopkos-
ten. Must voor een duurzame circulair gebouwde 
omgeving en voor betaalbaar wonen, ook na de 
energietransitie.
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TCO-tool: structuur  
in ontwerpfase

helder zijn. Zo heeft een eis voor veel daglicht 
ook effect op de zonwering. Eisen moeten SMART 
zijn: concreet en achteraf meetbaar. Eisen vertalen 
naar bijbehorende indicatoren en de link naar de 
onderbouwende normen schept duidelijkheid. 
De nieuwe TCO-tool drukt de kwaliteitsaspecten 
uit als scores in twee categorieën: Gezondheid/
veiligheid en Comfort/bruikbaarheid. Ze komen 
bijeen als indicatoren die bestaan uit een ‘ratio ten 
opzichte van het maximaal haalbare’. Deze ver-
schijnen in verhouding tot de kosten in het over-
zicht kwaliteit en kosten.

FORSE KOSTENBESPARING MOGELIJK 
De TCO-tool maakt de opbouw van de inves-
teringskosten en de impact van verschillende 
ontwerpkeuzes inzichtelijk. Het brengt ook de 
gebruiks- en onderhoudskosten in beeld. 
De tool maakt vergelijkingen met referentieprojec-
ten. Op de volgende pagina een voorbeeld van 
een kostenvergelijking van drie scenario’s van een 
project.
Initiatiefnemer Harrie Beernink (tevens NL AZEB-
teamlid) past de TCO-tool al regelmatig toe in zijn 

De verhouding tussen gezondheid/veiligheid, comfort/bruikbaarheid en kosten in beeld. 

AANNEMER AL VROEG BETREKKEN 
Met de TCO-tool kun je ontwerpscenario’s inte-
graal vergelijken en optimaliseren op basis van 
relevante kwaliteitscriteria. Het geeft een beter 
afgestemde besluitvorming. Voorwaarde is dat 
uitvoerende bedrijven in een vroeg stadium aan 
tafel zitten als integraal ontwerpteam, de ontwerp-
gegevens leveren en de financiële uitgangspunten 
bepalen. Ook zijn gecalculeerde prestaties vereist, 
energiebehoefte, overige milieuprestaties, comfort 
en gezondheid en de onderhoudsbudgettering. 
Een kostendeskundige brengt de investerings-
kosten en de levenscycluskosten in kaart.
De TCO-tool helpt bij ontwerpoptimalisatie door 
te spelen met de input als je de variabelen aan-
past: een zonneboiler in plaats van een warmte-
pomp, of houtvezelisolatie in plaats van steenwol. 
Wat gebeurt er dan met de prestaties op energie-
behoefte, andere milieuaspecten, levensduurkos-
ten en gebruikskwaliteit?

HOGER NIVEAU KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van kwaliteitseisen moeten de 
integrale effecten ervan op de gebouwprestatie 
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projecten. Hij ervaart dat de TCO-tool de besluit-
vorming voor extra investeringen in verduurzaming 
bij renovatie helpt. Beernink maakt een nulmeting 

van gebruiks- en onderhoudskosten en andere 
indicatoren, alle voorgestelde energetische maat-
regelen berekent hij met de nZEB-tool. De resulta-
ten, kosten en andere gegevens zet hij daarna in 
de TCO-tool. Renovatie van een kantoorgebouw 
leverde zo een reductie van gemiddeld 540 euro 
per m2, oftewel 4,477 miljoen euro over dertig jaar 
op. En bij een ander project van 485 euro per m2, 
oftewel 0,694 miljoen euro over dertig jaar. “Als 
je weet wat de toekomstige kosten zijn en wat je 
uiteindelijk kunt besparen, kun je goede besluiten 
nemen over de investeringen.”

LANGETERMIJNPERSPECTIEF CRUCIAAL
Beernink ziet het langetermijnperspectief van 
minimaal dertig jaar als belangrijk vertrekpunt voor 
de beoordeling van verduurzamingsmaatregelen. 
Om klantwensen te borgen is een vertaling nodig 
van de (hoge) ambitie naar kwaliteitsaspecten met 
duidelijke indicatoren. Deze bepalen het gehele 
proces: het ontwerp én uitvoering. En vroegtijdig 
betrekken van uitvoerende partijen, om snel te we-
ten of ze geschikt zijn voor de opdracht.

BENG-woningen in Ecowijk De Kiem in Arnhem.

Vergelijking levensduurkosten in drie verschillende ontwerp-

varianten, met te onderscheiden kostenposten.
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KENNISMAKEN MET TCO-TOOL EN 
AZEB
Als resultaat van het AZEB-project onder-
steunt de TCO-tool de AZEB routekaart die 
in zeventien stappen energieneutrale bouw 
en renovatie betaalbaar maakt. In de AZEB-
training bij Kennisinstituut KERN (start 24 
augustus) leer je in vier dagen tijd werken 
met het AZEB-stappenplan en ondersteu-
nende tools. De TCO-tool staat ook op het 
programma van het AZEB slotcongres op 
27 oktober 2020 tijdens Building Holland. 
Meer informatie op www.azeb.eu en 
www.dnaindebouw.nl.  

In een integrale aanpak is ook opdrachtgever-
schap een arbeidsintensief traject. Voor kleine 
organisaties ziet Beernink het risico snel de 
grenzen van tijd en kennis te bereiken. Ervaren 
experts inschakelen is dus noodzakelijk waarbij de 
opdrachtgever brede steun moet verlenen aan het 
proces en dus goed moet kunnen volgen.
De TCO-tool is gemaakt in Excel, dus makkelijk te 
gebruiken door een breed publiek. Hij komt vanaf 
de initiatieffase tot en met de gebruiksfase van 
pas voor de ondersteuning van besluitvorming en 
voor kwaliteitsborging, mits input door alle disci-
plines in het bouwproject wordt geleverd. De tool 
sluit goed aan BIM-processen en BIM-gerelateer-
de kostencalculaties. Het is een doorontwikkeling 
van de tool voor sociale duurzaamheid AQSI.

De nieuwste bouwproducten 
ontdekken?

Bouwproducten.nl is een activiteit van Eisma Bouwmedia BV. 
Op Bouwproducten.nl vindt u snel en gemakkelijk informatie over de nieuwste producten voor de bouw.  

www.bouwproducten.nlwww.bouwproducten.nl
@Bouwproducten Bouwproducten.nl/nieuwsbriefBouwvideoFacebook.com/Bouwproducten 

 
o   foto’s & fi lms
o   informatie  opvragen

o   leveranciers gegevens
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Jan Snel stoot 50 %
minder CO2 uit dan
traditionele bouwbedrijven.
De hoge CO2-uitstoot in de bouw heeft aangetoond wat iedereen stiekem al wist: de bouwsector 
moet echt duurzame stappen gaan zetten. “Te lang hebben we verduurzaming met de mond beleden”, 
verduidelijkte een woordvoerder van brancheorganisatie Bouwend Nederland onlangs in NRC. 
Dit betekent dat de traditionele manier van bouwen drastisch op de schop moet. 

Jan Snel biedt een perfect alternatief via zijn duurzame en circulaire visie. Door vol in te zetten 
op het hergebruik van materialen en al tijdens het bouwproces rekening te houden met de toekomst, 
ligt de ecologische voetafdruk van Jan Snel fors lager dan in de traditionele bouw. Dit wordt 
onderschreven door het softwareprogramma Ecochain dat heeft berekend dat de unitbouw van  
Jan Snel vijftig procent minder CO2 uitstoot dan de traditionele bouw qua materiaalgebruik. 

Duurzaam en circulair
Bij het ontwerp wordt al rekening gehouden met  
het hergebruik van materialen, waardoor de waarde 
van materialen zo veel mogelijk behouden blijft. 
Zo ontstaat een gesloten kringloop.  

Jan Snel produceert units, met als standaardmaat  
3 bij 6 meter, die op verschillende manieren ingezet 
kunnen worden. Daarnaast zijn de demontabele 
units eenvoudig te demonteren en op een andere 
locatie op te bouwen. Deze modulaire en flexibele 
bouwmethode leent zich extreem goed voor circulair 
bouwen.

In de duurzame visie van Jan Snel is niet alleen 
de herbestemming van materialen maar ook de 
samenstelling van groot belang. Daarom willen zij 
zoveel mogelijk werken met biobased materialen, 
zodat ze zonder schade in de natuur kunnen worden 
opgenomen. 

Ketensamenwerking
Om het duurzame proces te versnellen en 
duurzame bouw een flinke duw in de rug te 
geven, is samenwerking van cruciaal belang. Via 
complete ketensamenwerking, met leveranciers, 
onderaannemers en partners die hetzelfde doel 
nastreven als Jan Snel, wordt het beste rendement 
behaald. Daarnaast wordt de impact op het milieu 
drastisch verlaagd. 

Jan Snel praat nu met leveranciers over het 
terugdringen van de CO2-uitstoot en maatregelen 
die gezamenlijk genomen kunnen worden om het 
milieu te ontlasten. Kennisdeling draagt ook bij aan 
de bewustwording bij partners; via het delen van 
ervaringen probeert Jan Snel kennis rondom circulair 
bouwen te verspreiden. 

Meetbaar
Maar los van ketensamenwerking, hoe zorg je er  
in de praktijk voor dat je de ecologische voetafdruk  
ook daadwerkelijk vermindert? 

Daarvoor moet je verduurzaming meetbaar maken. 
Jan Snel heeft hiervoor een nulmeting verricht via 
het softwareprogramma Ecochain. Via dit programma 
wordt de CO2-impact in kaart gebracht. Er wordt 
onder meer gekeken naar de uitstoot van het 
materiaal dat nodig is om de units te bouwen,  
het transport van de materialen naar de fabriek,  
het energieverbruik en de afkomst van de producten. 

De uitkomsten uit de Ecochain-rapportage levert 
Jan Snel interessante inzichten op. Zo is er bijvoor-
beeld met zekerheid te zeggen dat staal en beton 
in de units met afstand de hoogste impact heeft. 
Een vergelijking met de traditionele bouw leverde 
eveneens een interessant inzicht op; de traditionele 
bouw stoot 50 procent meer CO2 uit dan unitbouw. 
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Met onderstaande infographic illustreert Jan Snel het circulaire bouwproces. Op het 
moment van een klantvraag start het bouwproces en wordt al nagedacht over hergebruik. 
Hierbij gaat het niet alleen om hergebruik van de units, maar ook van het materiaal en de 
elementen. Zo werken we aan een bouwproces zonder verspilling.

Advertorial
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Hoe wordt er gerekend?

Wijzigingen in stelsel 
energieprestatie gebouwen
Vanaf 1 januari 2021 verandert het stelsel voor het bepalen van de energieprestatie van 

gebouwen. Zowel de indicatoren als de bepalingsmethode voor de nieuwbouw en bestaande 

bouw worden vernieuwd. Daarnaast worden er kwalificaties gesteld aan de personen en bedrijven 

die de energieprestatie berekenen. 

Tekst: ing. T.G. (Theo) Haytink & ing. A.F. (André) Kruithof, Nieman Raadgevende Ingenieurs 

Beeld: Nieman en Lente-Akkoord

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:
A. Indicatoren in nieuwbouw en bestaande bouw
B. Wijziging in rekenmethodiek
C. Certificering en kwalificaties adviseur
D.  Energieprestatie bij vergunningsaanvraag en 

oplevering
E. Aantonen kwaliteit/opstellen gebouwdossier

In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen 
beschreven.

Tabel 1: Definitieve BENG-eisen woningbouw per 1 januari 2021. 

*) Grondgebonden woningen en woongebouwen met een lichte bouwconstructie krijgen een toeslag van 5 kWh/m2.jr voor BENG-1.

A. INDICATOREN 

NIEUWBOUW
Voor gebruiksfuncties waarvoor nu een EPC-eis 
geldt, gaan vanaf 1 januari 2021 de BENG-eisen 
gelden. De definitieve grenswaarden van de 
BENG-indicatoren zijn inmiddels gepubliceerd. In 
tabel 1 staan de waarden voor de woningbouw. 
De energieprestatie van de nieuwbouw wordt 
uitgedrukt in de volgende indicatoren:

Als/Ag verhouding BENG 1*)
(kWh/m2·jr)

BENG 2
(kWh/
m2·jr)

BENG 3
(%)

TOjuli
(-)

Woon-
gebouw

Als /Ag  ≤ 1,83
1,83 < Als /Ag  ≤ 3,0
Als /Ag  > 3,0

≤ 65
≤ 55 + 30* (Als /Ag  - 1,5)
≤ 100 + 50* (Als /Ag  - 
3,0)

≤ 50 ≥ 40 ≤ 1,0
of GTO < 
450 uur

Andere
woonfunctie

Als /Ag  ≤ 1,5
1,5 < Als /Ag  ≤ 3,0
Als /Ag  > 3,0

≤ 55
≤ 55 + 30* (Als /Ag - 1,5)
≤ 100 + 50* (Als /Ag  - 
3,0)

≤ 30 ≥ 50 ≤ 1,0
of GTO < 
450 uur
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Regelgeving

BESTAANDE BOUW
Het energielabel voor professionele verhuurders 
wordt momenteel gebaseerd op de Energie-Index. 
De Energie-Index vervalt volgend jaar als indica-
tor en wordt vervangen door de indicator voor 
het ‘primair (fossiele) energiegebruik’, die in NTA 
8800 formeel als ‘EwePTot’ wordt aangeduid. Dat is 
dezelfde indicator als waaraan voor de nieuwbouw 
de BENG-2 grenswaarde wordt gesteld. Daarmee 
krijgen nieuwbouw en bestaande bouw dus de-
zelfde indicator, die in basis ook op dezelfde wijze 
wordt berekend.
Doordat het energielabel niet meer op basis van 
de Energie-Index wordt bepaald (gebaseerd op 
NEN 7120 en het zogenaamde ‘Nader Voor-

BENG 2: primair fossiel 

energiegebruik. 

Nieuwbouwwoning in aanbouw.  

•  BENG 1: De energiebehoefte van het gebouw in 
kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar.

•  BENG 2: Het primair (fossiele) energiegebruik in 
kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar.

•  BENG 3: Het aandeel hernieuwbare energie in 
procenten.

•  TOjuli op woning/appartementniveau: < 1,0 
(indien geen actieve koeling aanwezig), een 
alternatief hiervoor vormt het opstellen van een 
dynamische simulatieberekening met een grens-
waarde GTO (gewogen temperatuur overschrij-
ding) van maximaal 450 uur.

De eis aan TOjuli is niet vanuit energetisch oog-
punt geïntroduceerd, maar om het risico op over-
verhitting in de zomer te beperken.
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schrift’), maar op basis van de uitkomst van het 
primair fossiel energiegebruik volgens NTA 8800, 
gaan er verschuivingen optreden tussen de ener-
gielabels, bepaald volgens de huidige systematiek 
en de nieuwe systematiek. Op basis van de inij-
kingsstudies blijkt dat 53 procent van de woningen 
hetzelfde labelletter behoudt, 38 procent ver-
schuift naar één labelklasse beter of slechter. In to-
taal wijkt dus 91 procent van de woningen hooguit 
één labelklasse af. Bij utiliteitsgebouwen behoudt 
55 procent hetzelfde labelletter, 11 procent ver-
schuift naar één labelklasse beter en 13 procent 
verschuift naar één labelklasse slechter. In totaal 
wijkt voor de utiliteitsbouw dus 79 procent hoog-
uit één labelklasse af. De verschuivingen hebben 
verschillende oorzaken, waaronder de actualisatie 
van de primaire energiefactor (PEF) voor elektrici-
teit en de toegenomen invloed van de geometrie 
van het gebouw op de uitkomst, doordat deze nu 
per m2 wordt uitgedrukt.
Naar verwachting komt de energiebehoefte en het 
aandeel hernieuwbare energie ter informatie op 
het energielabel te staan.

GEEN VEREENVOUDIGD ENERGIELABEL 
 PARTICULIEREN
Daarnaast vervalt het vereenvoudigde energiela-
bel (VEL). Het VEL wordt nu veel gebruikt bij de 
verkoop van particuliere woningen. Het vereen-
voudigd energielabel wordt bepaald op basis 
van circa tien kenmerken van de woning en op 
afstand gecontroleerd door een erkend deskun-
dige. 
Dit betekent dat ook voor particuliere wonin-
gen in de toekomst een woningopname moet 
plaatsvinden en alle relevante aspecten in een 
energieprestatieberekening meewegen op de 
einduitkomst.

WARMTEVRAAG TEN BEHOEVE VAN 
ENERGIEPRESTATIEVERGOEDING – EPV
De energieprestatievergoeding vormt een moge-
lijkheid voor een woningcorporatie om een deel 
van de investering van een Nul-Op-de-Meter 
woningen te financieren. De bewoner betaalt 
naast de huur een maandelijks bedrag als energie-
prestatievergoeding (EPV) aan de corporatie voor 
het gebruik van de NOM-woning. De hoogte van 
de vergoeding die de corporatie mag vragen is 
afhankelijk van de warmtevraag en de energiedra-
ger. De warmtevraag wordt vanaf 1 januari 2021 
bepaald op basis van NTA 8800. Dit heeft als con-
sequentie dat de grenswaarden voor de bepaling 
van de netto warmtevraag wijzigt. De wijziging van 
de grenswaardes is beleidsneutraal: de grenswaar-
des moeten worden bijgesteld als gevolg van de 
gewijzigde bepalingsmethodes. Het benodigde 
maatregelenpakket wijzigt, gemiddeld gezien, niet 
door de nieuwe indeling van grenswaardes. 

VERSCHIL WARMTEVRAAG / BENG-1
Bij de netto warmtevraag, zoals die bijvoorbeeld 
in het kader van de EPV wordt gebruikt, wordt 
uitsluitend gekeken naar de energiebehoefte voor 
verwarming. De netto warmtevraag verschilt op 
twee belangrijke punten van de energiebehoefte 
zoals die met de BENG-1-indicator wordt bepaald:

Label Primair fossiel energiegebruik

A++++ ≤ 0

A+++ 0 < primair fossiel energiegebruik ≤ 50

A++ 50 < primair fossiel energiegebruik ≤ 80

A+ 80 < primair fossiel energiegebruik ≤ 110

A 110 < primair fossiel energiegebruik ≤ 165

B 165 < primair fossiel energiegebruik ≤ 195

C 195 < primair fossiel energiegebruik ≤ 255

D 255 < primair fossiel energiegebruik ≤ 300

E 300 < primair fossiel energiegebruik ≤ 345

F 345 < primair fossiel energiegebruik ≤ 390

G primair fossiel energiegebruik > 390

Tabel 2: Voorgestelde indeling energielabel op basis van 

primair fossiel energiegebruik (BENG-2-indicator) voor 

 woningbouw. 
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Bij de bepaling van de energiebehoefte (BENG 
1) wordt de energiebehoefte van zowel de warm-
te- als de koudebehoefte meegenomen. Bij de 
bepaling van de netto warmtevraag wordt geen 
rekening gehouden met de koudebehoefte;
Bij de bepaling van de energiebehoefte (BENG 
1) wordt gerekend met een vastgesteld ventila-
tiesysteem C1. Ventilatiesysteem C1 houdt in dat 
er sprake is van natuurlijke toevoer via standaard 
(niet zelfregelende) roosters en een (ongestuurde) 
mechanische afzuiging van de ventilatielucht. Bij 
de bepaling van de warmtevraag wordt het werke-
lijk toegepaste ventilatiesysteem meegenomen. 

B. WIJZIGING IN METHODIEK 
De BRL 9500 vormt de beoordelingsrichtlijn ten 
aanzien van energieprestatieadvisering en stelt 
eisen aan het product, het proces en de personen 
die de energieprestatieberekeningen opstellen. De 
huidige versie van de BRL 9500 wordt voorzien van 
een update. In het schema rechts is het onderlinge 
verband tussen de BRL (versie die vanaf 2021 wordt 
gebruikt) en de nieuwe bepalingsmethode NTA 
8800 schematisch weergegeven.
Het vaststellen van de Energie-Index (bestaande 
bouw) is momenteel al een gecertificeerd product 
dat valt onder de BRL 9500. Per 1 januari 2021 val-
len ook de berekeningen die in het kader van de 

aanvraag van een omgevingsvergunning gemaakt 
worden onder de BRL 9500. Momenteel geldt voor 
een aanvraag nog een EPC-berekening, die niet 
onder BRL 9500 valt. Dit heeft het volgende tot 
gevolg per 1 januari 2021 (BENG berekeningen):
• Ook voor de nieuwbouw worden eisen aan advi-
seurs gesteld die berekeningen voor de aanvraag 
van de omgevingsvergunning doen: de adviseurs 
moeten een diploma halen.
• De berekeningen bij de aanvraag van de om-
gevingsvergunning vallen onder certificaat. Dat 
betekent dat een steekproef van die berekeningen 
wordt gecontroleerd via interne en externe audits.

Tabel 3: Grenswaarden EPV op basis van NTA 8800 (bron: concept besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met 

de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels).

Netto warmtevraag (all-electric)

Netto warmtevraag 
[kWh_th/m2]

Maximale vergoeding EPV

0 < netto warmte-
vraag ≤ 27

€1,45 / m2.maand

27 < netto warmte-
vraag ≤ 33

€1,24 / m2.maand

33 < netto warmte-
vraag ≤ 41

€1,04 / m2.maand

Netto warmtevraag (externe warmtelevering)

Netto warmtevraag 
[kWh_th/m2]

Maximale vergoeding EPV

0 < netto warmte-
vraag ≤ 15

€0,72 / m2.maand

15 < netto warmte-
vraag ≤ 27

€0,62 / m2.maand

27 < netto warmte-
vraag ≤ 33

€0,31 / m2.maand

33 < netto warmte-
vraag ≤ 41

€0,05 / m2.maand
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• In de BRL 9500 zijn opnameprotocollen voorge-
schreven die gevolgd moeten worden bij het op-
stellen van de energieprestatieberekeningen. Hier 
is omschreven op welke wijze invoerparameters 
bepaald moeten worden die gebruikt worden als 
input in de berekeningen. Momenteel is dit voor 
nieuwbouw niet uitgewerkt. Nu ook nieuwbouw 
onder certificaat gebracht wordt, moet er dus een 
opnameprotocol gebruikt worden.

GEVOLGEN VOOR LOPENDE PROJECTEN EN 
AL  AFGEMELDE ENERGIELABELS
Het nieuwe stelsel geldt alleen voor nieuwe bere-
keningen, omdat bijvoorbeeld het huidige ener-
gielabel verloopt of energetische verbeteringen 
zijn uitgevoerd. Alle reeds afgemelde Energiela-
bels en bijbehorende Energie-Index blijven geldig 
tot tien jaar na opnamedatum. Alles opnieuw 
bezoeken, berekenen en afmelden is daarom in 
veel gevallen niet direct nodig.
Lopende (subsidie) trajecten zoals STEP en RVV-
verduurzaming hebben een koppeling met de 
huidige Energie-Index methodiek. Voor die trajec-
ten blijft de huidige methodiek (Nader Voorschrift) 
in de lucht. Voor alle andere projecten geldt dat 
na 1 januari 2021 de nieuwe methodiek (volgens 
NTA 8800 met bijbehorende opnameprotocollen) 
gebruikt moet worden. Zeker voor renovatietrajec-
ten is dat dus een aandachtspunt, maar ook voor 
nieuwbouwprojecten die na 1 januari 2021 wor-
den opgeleverd. Voor die nieuwbouwprojecten 
moet de energieprestatie voor het Energielabel 
dus worden vastgesteld volgens het vernieuwde 
opnameprotocol Met de daarbij behorende dos-
siervorming. Bij oplevering moet de energiepres-
tatie voor het Energielabel worden vastgesteld, 
wat in feite dus neerkomt op het invoeren van de 
gegevens uit de EPC-berekening in de vernieuw-
de Energielabel-software volgens NTA 8800. Die 
verplichting komt voort uit de labelplicht bij mu-
tatie van eigenaar of gebruiker van een gebouw, 
wat het geval is bij oplevering van bouwer naar 
gebouweigenaar.

WARMTEWEERSTAND
In de NTA 8800 is de berekening van de warmte-
weerstand in lijn gebracht met de Europese 
normen. Om te zorgen dat de isolatiedikte in de 
praktijk per saldo ongeveer gelijk blijven, wijzigen 
de minimale Rc-waardes  op het moment dat de 
NTA 8800 van kracht wordt naar:
• Rc vloer: minimaal 3,7 m2K/W
• Rc gevel: minimaal 4,7 m2K/W
• Rc dak: minimaal 6,3 m2K/W
Momenteel moet de Rc-waarde berekend worden 
volgens NEN 1068, straks is dat de NTA 8800. 
De bepalingsmethode voor de warmteweerstand 
(Rc-waarde) wijzigt dus. Belangrijkste verschil is dat 
de correctiefactor voor de bouwkwaliteit vervalt. 
Met de nieuwe rekenmethodiek (in NTA 8800) 
komen de rekenresultaten van de Rc-waardes een 
fractie hoger uit dan nu het geval is (volgens NEN 
1068). Om in de nieuwe situatie aanpassingen in 
de constructieopbouw te voorkomen zijn naast de 
rekenmethode dus ook de eisen bij warmteweer-
stand aangepast.

C. CERTIFICERING EN KWALIFICATIES VAN DE 
ADVISEUR
Momenteel mag de EPC-berekening in het kader 
van de aanvraag van de omgevingsvergunning 
nog door iedereen worden opgesteld. Bij de 
BENG-berekeningen wordt dat anders: de bereke-
ning die bij de aanvraag van de omgevingsvergun-
ning wordt ingediend valt onder certificaat (BRL 
9500). NB: bij de Wet Kwaliteitsborging vindt de 
toetsing plaats bij oplevering.
Dat heeft als gevolg dat het bedrijf dat de BENG-
berekening opstelt onder certificaat moet werken. 
Momenteel geldt dat ook al voor het opstellen van 
Energie-Index berekeningen voor de bestaande 
bouw. 
In de BRL 9500 wordt de (nieuwe) ISSO 82.1 voor 
woningbouw en de (nieuwe) ISSO 75.1 voor utili-
teitsbouw aangestuurd. Daarin is het opnamepro-
tocol beschreven dat gevolgd moet worden bij het 
opstellen van energieprestatie-berekeningen. 
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DIPLOMERING
Adviseurs die gecertificeerde energieprestatie 
berekeningen maken, moeten voortaan gediplo-
meerd zijn. Hiervoor moeten examens worden 
afgenomen. Dat is onderdeel van het certifice-
ringstraject. Berekeningen die in het kader van de 
aanvraag van de omgevingsvergunning worden 
gemaakt vallen dus voortaan onder certificaat. 
Dat betekent dat er jaarlijks steekproefsgewijs een 
controle van de projecten plaatsvindt door middel 
van een interne of externe audit. 

BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING EN 
WET KWALITEITSBORGING 
Naast de wijziging in het stelsel van energiepres-
tatie staan nog twee andere ingrijpende stelsel-
herzieningen op stapel. De eerste is de introductie 
van de Omgevingswet, het nieuwe kader voor 

de bouwregelgeving. Deze stond ook gepland 
voor 1 januari 2021, maar is uitgesteld naar een 
nog onbekende nieuwe datum. De bouwsector 
krijgt vanaf de invoering hiervan te maken met het 
Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) in plaats 
van het Bouwbesluit. Hoewel de overgang groten-
deels beleidsneutraal zal verlopen, vraagt het toch 
de nodige aanpassing. 
Wellicht een nog grotere impact heeft de invoe-
ring van de eerste fase van de Wet Kwaliteits-
borging (WKB), met een ander proces rondom 
vergunning en oplevering, de introductie van een 
onafhankelijke kwaliteitsborger en veranderingen 
rondom aansprakelijkheid. De introductie van 
deze wet is gekoppeld aan de Omgevingswet is 
dus ook tot nader orde uitgesteld. In de volgende 
punten worden de gevolgen voor de energiepres-
tatie besproken.

Nieuwbouw Nul-op-de-Meter / EPV-woning.
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D. ENERGIEPRESTATIE BIJ VERGUNNINGS-
AANVRAAG EN OPLEVERING
Een wijziging ten opzichte van de huidige situatie 
is dat in de nieuwbouw niet alleen bij aanvraag 
omgevingsvergunning een berekening van de 
energieprestatie moet worden overlegd, maar 
ook bij oplevering. Bij de inwerkingtreding van de 
Wet Kwaliteitsborging bij gevolgklasse 1 vindt de 
formele toetsing echter bij oplevering plaats in 
plaats van bij de aanvraag van een omgevingsver-
gunning. Bij oplevering moet de energieprestatie 
op adresniveau worden opgesteld en afgemeld. 
Die verplichting komt voort uit de labelplicht bij 
mutatie van eigenaar of gebruiker van een ge-
bouw. Voor een woning of woongebouw heeft dat 
als gevolg dat de energieprestatie op meerdere 
niveaus in het bouwproces wordt berekend:

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING: 
•  Voor het woongebouw als geheel wordt getoetst 

aan BENG 1 t/m BENG 3.
•  Op appartementniveau wordt getoetst aan de 

eis ten aanzien van TOjuli.
•  Opstellen en afmelden van gebouwdossier op 

woongebouw en appartementniveau.

OPLEVERING
• Op appartementniveau/adresniveau wordt een 
berekening opgesteld om het energielabel vast 
te kunnen stellen. De uitkomst van de BENG-
indicatoren kunnen per woning(type) en positie 
verschillen. Er wordt dan niet meer getoetst aan 
de BENG-indicatoren op woongebouw niveau.
• Tijdens de realisatie moet een dossier worden 
opgebouwd met onderbouwing van de kwaliteit.

Het grote voordeel ten opzichte van de huidige 
situatie is dat de berekening van de energiepres-
tatie van nieuwbouw en bestaande bouw gebeurt 
volgens dezelfde methodiek (NTA 8800). Voor de 
bestaande bouw wordt dan ook hetzelfde op-
nameprotocol (ISSO 75.1 / 82.1) gebruikt als voor 
de nieuwbouw. In de opnameprotocollen worden 
twee niveaus van opname benoemd:
1. Basisopname 
2. Detailopname 

DE DETAILMETHODE IS VERPLICHT IN DE 
VOLGENDE GEVALLEN:
•  Berekening bij vergunningsaanvraag;
• Berekening bij oplevering nieuwbouw gebouw;
•  Berekening ten behoeve van renovatie met eisen 

aan energieprestatie;

Basismethode Detailmethode

Alleen bestaande 
bouw

Bestaande bouw en 
nieuwbouw

- grovere invoer: 
bijvoorbeeld geen 
lineaire warmtever-
liezen

- gedetailleerde invoer 
mogelijk: bijvoorbeeld 
lineaire warmteverliezen 
en berekende warmte-
weerstanden

- snellere opname - mag altijd gebruikt 
worden

Tabel 5: Tussen beide methoden zijn op hoofdlijnen de 

volgende verschillen te onderscheiden.

BENG 
1 t/m 
3

TO
juli

Netto 
warmte-
vraag (bij 
EPV)

gebouw-
dossier

Woonge-
bouw

√ x x √

apparte-
ment

x √ √ √

eengezins-
woning

√ √ √ √

√ : eisen/ relevante rekenresultaten
x : geen eisen

Tabel 4: Overzicht verschillen woongebouw/appartement

16-17-18-19-20-21-22-23_nieman.indd   22 23-04-20   13:18



Regelgeving

23Bouwspecial BENG / mei 2020

•  Berekening ten behoeve van renovatie in het 
kader van de EPV regeling;

•  Berekening ten behoeve van renovatie naar 
BENG niveau;

•  Berekening van een gebouw dat eerder met de 
detailmethode afgemeld is.

E. AANTONEN KWALITEIT / OPSTELLEN
GEBOUWDOSSIER
Voor elke woning wordt bij oplevering een ge-
bouwdossier opgesteld. In het gebouwdossier 
wordt vastgelegd of de berekende maatregelen 
en prestaties in de praktijk daadwerkelijk zijn 
gerealiseerd. In het gebouwdossier worden per 
adres verschillende zaken vastgelegd, zoals een 
onderbouwing van de thermische kwaliteit (Rc-/U-
waardes), resultaten van de luchtdichtheidsmeting 
(percentage van projectomvang), inregelrapporten 
installaties, etc.

VOORBEELD ONDERDEEL GEBOUWDOSSIER
In het gebouwdossier moet bijvoorbeeld de ther-
mische kwaliteit van de gevel worden onderbouwd 
en opgenomen worden in het gebouwdossier. 
Hiervoor geldt dat de volgende foto’s aangeleverd 
moeten worden: een overzichtsfoto, een foto van 

het type en merk isolatie, dikte isolatie, aansluiting 
op kozijn, aansluiting op vloer, aansluiting dak en 
vier foto’s hoe isolatie op elkaar aansluit.

SLOT
De wijzingen in de bepaling van de energiepresta-
tie vormen een ingrijpend pakket, wat op verschil-
lende manieren een grote impact kan hebben op 
alle bij de bouw-, vastgoed- en installatiesector 
betrokken partijen en bedrijven. Voor de verschil-
lende partijen zijn dat bijvoorbeeld:
• Voor ontwikkelaars: de nieuwe BENG-eisen;
•  Voor bouwers: de verplichte onderbouwing (dos-

siervorming) tijdens realisatie;
•  Voor installateurs: de inregeling van installaties 

(controleaspect in de opnameprotocollen);
•  Voor adviseurs: de verplichte diplomering en 

certificering.

 MAATREGELENPAKKETTEN
Weten wat de consequenties zijn voor 
projecten voor wat betreft maatregelenpak-
ketten? Hoe worden deze BENG- en TOjuli 
‘proof’? Lees dan het vervolgartikel van op 
bouwwereld.nl of aannemervak.nl. 

Foto’s ter onderbouwing gevelisolatie voor gebouwdossier.
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BENG is de absolute 
ondergrens
Wetten en regelgeving met het oog op duurzaamheid van vastgoed volgen elkaar in hoog tempo 

op. Voor zowel bouwers als vastgoedeigenaren is het soms lastig om alle nieuwe regels én hun 

consequenties goed te overzien. Welke rol kan passief bouwen spelen bij het voldoen aan de 

BENG-eisen per 2021?
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Een van de belangrijkste veranderingen is de ver-
vanging van het Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) 
door Bijna Energieneutraal Gebouw (BENG) per 
2021. Dat betekent andere eisen aan nieuwbouw 
en daarmee een nieuwe kijk op toekomstgericht 
bouwen. “Bij Kingspan Insulation vinden we de 
BENG-eisen de absolute ondergrens”, aldus David 
Braam, Business Development Manager. “Wij ad-
viseren om meer te doen dan het minimaal nood-
zakelijke om de energiebehoefte verder omlaag te 
brengen en ook het binnenklimaat en comfort te 
waarborgen.”

PASSIEFBOUW
Het alternatief voor het ‘actieve’ bouwen met duur-
zamere installaties voor verwarming of energie-
opwekking is het zogeheten passief bouwen. Het 
uitgangspunt van passiefbouw is een zeer goed 
geïsoleerd gebouw. Dat gaat dan over daken, 
wanden, ramen en vloeren, maar ook over thermi-
sche bruggen en zelfs de plaatsing van ramen. Bij 
het ontwerp van een passief gebouw wordt al in 
vergaande mate gekeken naar de gebouwschil en 
de daarbij behorende isolatie en kierdichting. Het 
ontwerp en de optimale oriëntatie van het gebouw 
leidt tot een op het zuiden gericht huis met grotere 
ramen, voorzien van triple glas en zonwering, aan 
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de zuidzijde. Een principe dat volgt uit het ontwerp 
en de oriëntatie is zogeheten interne zonering. 
Ruimtes waar warmte extra gewenst is, liggen op 
het zuiden. Ruimtes die minder warmte nodig heb-
ben, liggen op het noorden.
Passieve gebouwen zijn maximaal geënt op een 
zo laag mogelijk energieverbruik. Dat gaat niet 
ten koste van de ventilatie. Integendeel. Passieve 
gebouwen zijn voorzien van een goed ventilatie-
systeem in combinatie met WTW (warmteterugwin-
ning), waarbij afgezogen (warme) binnenlucht in 
de winter zijn warmte gedeeltelijk overdraagt aan 
frisse buitenlucht die het pand binnenkomt. In de 
zomer zorgt het systeem door middel van nacht-
ventilatie ervoor dat er ’s nachts koele(re) lucht 
wordt aangezogen. Zo blijft de binnentemperatuur 
behaaglijk en luchtkwaliteit uitstekend, zonder dat 
er onnodig veel energie verloren gaat.
Omdat het ontwerp en de oriëntatie bij passief 
bouwen een prominente rol speelt, is mogelijk de 
winst bij renovatie beperkter. Dat wil niet zeggen 
dat de principes van passiefbouw ongeschikt zijn als 
uitgangspunt voor een renovatie. Weliswaar liggen 
de oriëntatie en meestal ook de indeling van een 
gebouw vast, maar met isolatie is veel te winnen. 
Isolatie en kierdichting zijn de belangrijkste principes 
van passief bouwen en zijn in ieder gebouw, be-
staand of nieuw, toe te passen. Moderne technieken 
maken steeds meer mogelijk. Ook wat de isolatie 
van bestaande, oudere gebouwen betreft.

MEER ZEKERHEID EN LAGERE KOSTEN
Hoe er precies wordt omgegaan met BENG is 
vooral een kostenvraag. Eentje die vooralsnog 
sterk hypothetisch is, omdat gebouwen veelal nog 
niet op deze standaard worden opgeleverd.
Naast de eerder genoemde voordelen van passief-
bouw, biedt het meer zekerheid en de energiebe-
sparing is aanzienlijk hoger en vooraf nauwkeuriger 
te bepalen. Daar staan verder geen andere inves-
teringen tegenover. 

David Braam: “Met passiefbouw bent u voorbereid op de 

toekomst.”

Met de Trias Energetica als leidend principe, re-
sulteert passief bouwen in een zeer energiezuinig 
gebouw. De nóg lagere energielasten van zo’n 
pand maken dat passiefbouw over de volle breed-
te bezien waarschijnlijk de meest rendabele manier 
van bouwen is. Daar komt de toekomstbestendig-
heid nog bovenop. Een passief gebouwde woning 
voldoet nu al aan de BENG-eisen. 
David Braam: “Met passief bouwen bespaart u 
energie en bent u voorbereid op de aankomende 
wet en regelgeving. Sterker nog, u bent nu al 
voorbereid op toekomstige eisen. Dat zijn twee 
redenen die elk afzonderlijk goed genoeg zijn om 
passief bouwen te overwegen. Daarnaast zullen 
de BENG-normen de komende tijd verder aange-
scherpt gaan worden, waarbij de ondergrenswaar-
des verder omlaag gaan. Dit betekent dat er goed 
gekeken moet worden welk materiaal niet alleen 
nu voldoet maar ook toekomstbestendig is.”

MEER WETEN OVER PASSIEF BOUWEN?
Bent u betrokken bij de bouw van een of meer-
dere gebouwen? Wilt u deze panden zo duurzaam 
mogelijk of zelfs nagenoeg energieneutraal ople-
veren? Neem contact op met David Braam. Hij is 
gecertificeerd Passive House Trade Person binnen 
Kingspan Insulation en vertelt u graag alles over 
passief bouwen. 
E: david.braam@kingspan.com,  T: 06-12 90 15 91.
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Praktijkvoorbeelden

Zomernachtventilatie 

Het zomernachtventilatieluik: een van de mooiste scrabblewoorden in de bouw. Maar vooral ook 

– mits goed gebruikt – een effectieve passieve maatregel om goed geïsoleerde woningen en 

kantoren terug te koelen tijdens de zomernacht en zo oververhitting tegen te gaan. Een goed luik 

is kierdicht in gesloten stand, houdt insecten tegen, is slagregendicht en inbraakveilig. Vaak 

worden de luiken projectspecifiek gemaakt, maar ook ventilatiefabrikanten als Duco en Renson en 

enkele kozijnfabrikanten hebben ze in het assortiment. 

Tekst: Paul Diersen Foto’s: BouwNext, Azimut Bouwbureau, Nieman RI, Duco, Ooms Bouw & Ontwikkeling

Ecohuus, Huissen

Greenbizz, Brussels

Kantoorgebouw Elia, Brussel
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Oververhitting

Passiefhuiswoningen voor Patrimonium, Veenendaal

Passiefwoningen De Witte Dam, Westwoud Zorgcentrum de Schaesbergerhof in Landgraaf

Renoveerde flats Presikhaaf, Arnhem

Velve-Lindenhof in Enschede
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Integraal onderdeel van de woning

Trends in ventilatie
Fabrikanten van ventilatiesystemen trokken de afgelopen jaren alles uit de kast om hun systemen 

BENG-proof te maken en onder de aandacht te brengen van bouwers, architecten en installateurs. 

De strijd is nu zo goed als gestreden, het stof is neergedwarreld. Een inventarisatie van de 

belangrijkste trends. 

Tekst: Tijdo van der Zee       Beeld: Fabrikanten

BINNENLUCHTKWALITEIT
Het is misschien een dooddoener, maar laten we 
het hier toch nog maar even zeggen: door de 
nieuwe manier van bouwen, waarbij kierdicht-
heid en isolatie een voorname rol spelen, ligt het 
gevaar op de loer van onvoldoende binnenlucht-
kwaliteit. Ventilatie zal dus niet langer een sluit-
post zijn, maar wordt integraal onderdeel van de 
woning én een essentieel element bij het tot stand 
brengen van een aangenaam wooncomfort. 
 

Het TronicTwin 120 ‘ZR’ ventilatierooster van Duco 

 combineert natuurlijke ventilatie en buitenzonwering.

BALANSVENTILATIE
Bij (centrale) balansventilatie lopen toevoer en 
afvoer van ventilatielucht door dezelfde ventilatie-
unit met warmtewisselaar. Groot energetisch voor-
deel van deze techniek is dat de warme retour-
lucht de frisse binnenkomende ventilatielucht kan 
voorverwarmen. Nadeel is dat het systeem een 
goed onderhoud vereist: als de filters niet tijdig 
worden vervangen, blijft er van de frisse lucht niet 
veel over.
De stammenstrijd tussen ventilatiesysteem D (ba-
lansventilatie) en ventilatiesysteem C (natuurlijke/
mechanische ventilatie) is zo goed als gestreden. 
Balansventilatie met warmteterugwinning gold 
lange tijd als de gouden standaard qua energie-
verbruik. In de BENG-eisen werd D ook lange tijd 
beter gewaardeerd dan C, maar daar kwam twee 
jaar geleden verandering in (zie kopje: ‘forfaitaire 
waarde’). 

MECHANISCHE/NATUURLIJKE VENTILATIE
Mechanische of natuurlijke ventilatie houdt in es-
sentie zoveel in als aanvoer via ventilatieroosters 
en afvoer via een MV-box. Voordeel zijn de lagere 
(installatie)kosten ten opzichte van balansventila-
tie en de garantie op frisse buitenlucht. Zoals de 
voorstanders het omschreven: je ruikt het vers-
gemaaide gras. Nadeel is het risico op koudeval 
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Praktijk

de de 50 kWh/m2.jr te komen. Natuvent protes-
teerde: BENG-eis 1 zou niet techniekneutraal en 
niet consequent zijn. Het protest had succes, want 
halverwege 2018 werd besloten om energieverlies 
ten gevolge van ventilatie niet meer tot de ener-
giebehoefte voor verwarmen en koelen te reke-
nen, maar om deze, ‘forfaitair’ mee te nemen in 
BENG-eis 1: techniekneutraal dus.

VRAAGGESTUURD VENTILEREN
Moderne balansventilatiesystemen en natuurlijke 
ventilatiesystemen werken op basis van senso-
ren die de concentratie CO2 meten (en vaak ook 
geurtjes en vocht). CO2 is een belangrijke indicator 
van de kwaliteit van de binnenlucht. Volgens de 
huidige normen mag de concentratie niet boven 
de 1200 ppm uitkomen: boven deze concentratie 
kunnen bewoners klachten krijgen, zoals hoofd-
pijn. Veel fabrikanten hanteren een setpoint dat 
beduidend lager ligt, op 1050 ppm bijvoorbeeld. 
Op die manier is de luchtkwaliteit gewaarborgd. 
Het is wel van belang om voldoende CO2-sen-
soren in de woning te plaatsen. Sinds eind 2018 
krijgen vraaggestuurde ventilatiesystemen die 
uitgerust zijn met een enkele CO2-sensor strafpun-
ten in de energieprestatieberekening. Dit geldt 

De Healthbox 3.0 van Renson is een vraaggestuurd 

 ventilatiesysteem C+, dat is gekoppeld aan een app.

langs de ramen en een hoger energiegebruik 
doordat er geen warmteterugwinning plaatsvindt, 
al is er wel de mogelijkheid van het koppelen van 
de afgevoerde lucht aan een ventilatieluchtwarm-
tepomp (zie kopje: ‘ventilatieluchtwarmtepomp’). 
Producenten die van oudsher vooral actief waren 
met ‘C’-systemen hebben zich jarenlang verenigd 
in Natuvent. Leden waren: Aluart Aluminium, 
Buva, Duco, Heycop Systemen, Renson, Ubbink 
en Velux. Een paar jaar geleden is Natuvent echter 
opgeheven.
Ventilatieroosters hebben de afgelopen tien jaar 
een metamorfose ondergaan. Veel roosters zijn nu 
zelfregulerend. Als er veel wind op de gevel staat, 
dan sluiten ze een beetje, zodat het niet naar bin-
nen waait. Er zijn ook roostervarianten met inge-
bouwde zonwering of met elektrische elementen 
die de buitenlucht voorverwarmen als deze onder 
een bepaalde temperatuur zakt: erg comfortabel, 
maar de vraag is hoe deze feature uitpakt in een 
BENG-berekening. 
De meeste natuurlijke/mechanische ventilatiesys-
temen voor nieuwbouw zijn tegenwoordig vraag-
gestuurd: op basis van de CO2-concentraties in 
de woning (zie kopje: ‘vraagsturing’) wordt de 
ventilatie-unit en soms ook roosters aangestuurd. 
Tegenwoordig leveren de meeste producenten 
van ‘C’-systemen ook ‘D’-systemen, wat mede de 
oorzaak zal zijn dat de stammenstrijd is geluwd.

FORFAITAIRE WAARDE
De discussie tussen fabrikanten van ‘C’-systemen 
en ‘D’-systemen rondom BENG spitste zich toe 
op BENG-eis 1. De energie die nodig is om de 
ventilatieverliezen te compenseren, was lange 
tijd namelijk onderdeel van BENG-eis 1 en door 
die formulering staat ventilatiesysteem C (me-
chanische ventilatie met natuurlijke toevoer) op 
achterstand ten opzichte van ventilatiesysteem D 
(balansventilatie). Het was met de toepassing van 
een ventilatiesysteem C nauwelijks mogelijk om te 
voldoen aan de toen nog geldende BENG-eis 1 
van 25 kWh/m2.jr; het was zelfs moeilijk om onder 
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voor systemen C.4a (mechanische afvoer, natuur-
lijke toevoer via zelfregelende ventilatieroosters) 
en D3 (gebalanceerde ventilatie met WTW en 
CO2-sturing op de afvoer, zonder zonering). Veelal 
betekent deze nieuwe regel een extra sensor in de 
slaapkamer.

VENTILATIELUCHTWARMTEPOMP
De ventilatieluchtwarmtepomp is een redelijk 
nieuwe methode om de warmte uit de ventilatie-
lucht terug te winnen. Een kleine warmtepomp 
haalt daarbij de warmte uit de afgevoerde venti-
latielucht en werkt die op. Veelal wordt techniek 
deze toegepast in renovatieprojecten, vaak door 
woningcorporaties. Maar ook bij nieuwe passief-
huizen en vakantiewoningen worden ze gebruikt. 
Een warmtepompje van 2 of 6 kW verzorgt in zo’n 
woning de verwarming, ventilatie én verwarmt een 
boilervat met tapwater; voor de thermische desin-

fectie van het tapwater wordt voor de laatste paar 
graden het elektrische element ingeschakeld. De 
ventilatiewarmtepomp scoort goed in de BENG-
eisen. Fabrikant Renson noemt de ventilatielucht-
warmtepomp ‘Ventilatiesysteem E’.

DECENTRALE VENTILATIE
In plaats van een centraal geplaatste (toevoer- en) 
afzuigunit, is het ook mogelijk om met decentrale 
units te werken, die ter plekke zowel de aanvoer 
als de afvoer van de ventilatielucht verzorgen, dit 
uiteraard met warmteterugwinning. Doordat je 
met deze oplossing heel gericht kan ventileren, 
zijn decentrale systemen behoorlijk energiezuinig. 
Ze kunnen alleen minder eenvoudig als stand-
alone oplossing worden geïnstalleerd, omdat er 
vaak in de natte ruimten geen plek kan worden 
gevonden voor een decentrale ventilatie-unit in de 
muur. In combinatie met een simpele mv-box met 
afzuiging in de natte ruimtes zijn decentrale units 
wel goed mogelijk.

ZONERING
Bij een gezoneerd ventilatiesysteem kan in twee 
(of meer) zones onafhankelijk van elkaar geventi-
leerd kan worden. Meestal zijn de zones ‘slapen’ 
en ‘wonen’. Dit gebeurt op basis van CO2-concen-
traties, die gemeten worden met sensoren. Op 
het moment dat de CO2-concentratie in zo’n zone 
boven een bepaald niveau komt, dan wordt er in 
die specifieke zone extra geventileerd. 
Zonering is een begrip dat gekoppeld is aan de 70 
procent-regel. Die houdt in dat als je in staat bent 
om meerdere zones onafhankelijk van elkaar naar 
behoefte te ventileren, dat je dan maar 70 procent 
van de totale ventilatiebehoefte van de woning 
gelijktijdig hoeft te realiseren. De logica hierachter 
is dat je nooit voor 100 procent woont én slaapt in 
een woning. In de energieprestatieberekening van 
een woning scoort een gezoneerd systeem beter 
dan een 1-zone-woning. Bij de toepassing van de 
70 procent-regel is het soms mogelijk om kleinere 
ventilatie-units toe te passen. 

Inventum komt deze zomer met de Ecolution Tower, een 

ventilatieluchtwarmtepomp, die het af kan zonder de 

 backup van een gasgestookte cv-ketel.
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Toepassing van de 70 procent-regel werkt het best 
bij grotere woningen, waarbij de toevoer leidend 
is. In kleinere woningen zijn de standaard afvoe-
reisen van toilet (25 m3/u), badkamer (50 m3/u) en 
keuken (75 m3/u) leidend en is met de 70 procent-
regel geen winst te behalen.

OVERVERHITTING
In de BENG-eisen is voor het eerst het risico op 
oververhitting in de zomer meegenomen (TOjuli). 
Woningen die geen maatregelen treffen tegen 
oververhitting scoren minpunten. Met goede 
ventilatievoorzieningen kan je een hoop doen om 
oververhitting te beperken. Denk bijvoorbeeld aan 
een zomernachtventilatieluik of het ’s nachts door-
ventileren met een ventilatiesysteem C (nachtkoe-
ling), waarbij gelijk een deel van de bouwmassa 
meegekoeld kan worden, zodat het gebouw over-
dag die koelte nog enige tijd vast kan houden.
Balansventilatiesystemen hebben een extra troef, 
want overdag is het buiten vaak warmer dan bin-
nen. Wat je dan kan doen, is met de warmtewis-
selaar de koelte binnen houden door de warme 
buitenlucht eerst ‘voor te koelen’, net zoals in de 
winter eigenlijk de koude lucht voorverwarmd 
wordt, maar dan met het omgekeerde effect. 

’s Nachts wordt dan de wtw automatisch uitge-
schakeld en de bypass geactiveerd. Deze passieve 
koelfunctie wordt echter op dit moment nog niet 
gewaardeerd in de berekening voor de TOjuli. 

Een klep in een kanaal 

van Zehnder, waar-

mee zonering van de 

 ventilatie mogelijk is.
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Zeer Energiezuinige Nieuwbouw

Comfortabel wonen en lage energierekening gaan goed samen

Ik woon ZEN
Comfortabel wonen en een lage energierekening gaan heel goed samen. Ook in de seriematige 

nieuwbouw. Hoe zien zulke woningen eruit? En vooral: wat vinden de bewoners ervan? Op 

verzoek van het Lente-akkoord heeft Bureau voor Woononderzoek in een enquête gevraagd naar 

het oordeel van bewoners van 31 projecten met zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen. Bij 

zeven projecten gingen we op bezoek. We spraken met bouwpartijen en bewoners. 

Teksten: Henk Bouwmeester   Foto’s: Dimitri Valentijn, Luuk Kramer, Lente-akkoord

Je kunt je als bouwbedrijf focussen op een excel-
lente energieprestatie, maar je moet oppassen dat 
alle aandacht voor energie niet ten koste gaat van 
gezondheid en comfort. In het verleden zijn op dat 
punt nogal eens fouten gemaakt. Daarom heeft 
Lente-akkoord/ZEN altijd de nadruk gelegd op én-
én: zeer energiezuinig bouwen met de bewoner 
als uitgangspunt. Er zijn steeds meer NOM-wonin-
gen of woningen met een negatieve EPC die in-
middels één of twee jaar bewoond zijn. Dat biedt 
de kans om te kijken of we op de goede weg zijn. 
Wat zijn de ervaringen in real life en welke tips 
geven bewoners nog mee aan bouwpartijen? 

LICHT, ENERGIEZUINIG EN COMFORTABEL 
Het rapportcijfer dat iets meer dan driehonderd 
respondenten geven, is gemiddeld een 7,9. Het 
streefcijfer van het ZEN-platform was minimaal een 
7,5. Dat is dus ruimschoots gehaald. De meeste 
bewoners vinden hun huis lekker licht, energie-
zuinig en bovengemiddeld comfortabel. Woon-
ecoloog Els de Jong van Bureau voor Woonon-
derzoek: “Mensen zijn altijd vrij tevreden over een 
nieuwe woning. Je hebt een nieuwe woning, dus 
je gaat niet zo snel ontevreden zitten zijn. Maar 
deze resultaten hebben mij wel echt positief ver-
rast.. Mensen zijn ook blij met de lage energiere-
kening en dat hun huis duurzamer is. Je merkt dat 

door de klimaatverandering, die iedereen voelt, 
het denken over duurzaamheid heel sterk aan het 
veranderen is.”

ERVARINGEN OM VAN TE LEREN
Niettemin is het altijd relevant om kennis te ne-
men van ervaringen en om daar goed onderzoek 
naar te doen, onderstreept de Jong: “Dat zou veel 
vaker gedaan moeten worden. Om de kwaliteit 
van je product te evalueren. Is het goed wat ik 
bouw? Bouwbedrijven hebben vaak het idee dat 
ze het wel weten. Maar dat is niet waar. In de prak-
tijk hebben bewoners altijd ervaringen waar je als 
bouwbedrijf iets van kunt leren.” 

BELANGRIJKE VERBETERPUNTEN
Dit onderzoek heeft enkele belangrijke verbe-
terpunten boven tafel gebracht. Met name het 
belang van geluidsisolatie, goede kookafzuiging 
en de regelbaarheid van de temperatuur. De wo-
ningen zijn geluiddicht gebouwd. Daardoor vallen 
geluiden in de woning en geluid van de buren des 
te meer op. Daarmee moet je rekening houden bij 
de bouwconstructie en de indeling van woningen. 
Het stelt ook eisen aan een installatieruimte. Nog 
zo’n punt is kookafzuiging. De Jong: “Dat springt 
eruit als één van de negatieve aspecten.” Verder 
verdient de regelbaarheid van temperatuur meer 
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aandacht. “Bewoners willen dat de slaapkamer 
koeler is dan de woonkamer en het wil er bij hen 
niet in dat je dan maar even een raampje open 
moet zetten.”

BALANSVENTILATIE
Opvallend is dat de klachten over balansventila-
tie zijn verdampt. Waar vroeger negatieve (voor)
oordelen de doorslag gaven, prijzen bewoners nu 
juist de voordelen van het systeem: luchtfi ltering, 
geen tocht meer en ook geen buitengeluid. Bouw-
partijen weten beter waar je bij de aanleg van zo’n 
systeem op moet letten, zodat het in de praktijk 
goed werkt. 

VOORLICHTING MOET ECHT BETER
Vooral op het gebied van voorlichting is nog een 
wereld te winnen. De toegepaste technieken en 
installaties zijn voor de meeste bewoners nieuw. 
Het huis werkt anders dan anders. Hoe hou je het 
huis koel? Hoe kun je het best ventileren? Hoe 
regel je de temperatuur? Dat zijn allemaal dingen 
die voor bouwpartijen appeltje-eitje zijn, maar 

waar bewoners de weg in moeten zien te vinden. 
Ook de voorlichting over de energierekening 
en de bijkomende kosten moet beter. De eer-
ste vraag die bewoners op een verjaardagsvisite 
krijgen, is: ‘Wat betaal jij nu per maand, merk je 
dat op de rekening?’ Het antwoord zit complex in 
elkaar. Want het ligt er maar net aan wat je alle-
maal meetelt. 

GEEN WEDSTRIJD
Het onderzoek is gedaan onder bewoners van 31 
projecten met zeer energiezuinige nieuwbouw-
woningen die minimaal één jaar zijn bewoond. De 
projecten zijn door de deelnemers aan het ZEN-
platform voor dit onderzoek aangedragen. Naar 
1.452 huishoudens is een enquête gestuurd die 
door 302 bewoners is ingevuld. Hoe representatief 
is dat? De Jong: “De uitkomsten zijn betrouwbaar. 
In ieder geval voor deze woningen.” Het onder-
zoek is echter geen wedstrijd, benadrukt de Jong: 
“Dit onderzoek is er niet op gericht om woningen 
met elkaar te vergelijken. Dan zou je andere vra-
gen moeten stellen. Maar je kunt op grond van dit 

3

2

1
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onderzoek wel conclusies trekken over de woon-
beleving in deze projecten.” 

STAALKAART VAN ZEVEN PROJECTEN
Hoewel het dus geen wedstrijd is, hebben we 
toch gekeken welke projecten er wat ons betreft 
in positieve zin uitspringen. We hebben er ze-
ven uitgelicht: drie projecten waar de bewoners 
bovengemiddeld tevreden zijn over de aspecten 

temperatuur, warmwater, luchtkwaliteit, geluid, 
energie en voorlichting en vier projecten waar 
bewoners het hoogste algemene rapportcijfer aan 
toekennen. Het resultaat is een mooie staalkaart 
van goed scorende ZEN-projecten. Deze serie 
 artikelen is geschreven aan de hand van gesprek-
ken met bouwpartijen en bewoners van deze pro-
jecten. We bespreken de ervaringen, leerpunten 
en tips die zij aan ons gaven.

Staalkaart van zeven ZEN-projecten

Project Plaats Indiener

1. De Brouwerij Amsterdam VORM

2. Eiland de Oevers Rijswijk BAM Wonen

3. Het Verborgen Geheim van 
Heijplaat

Rotterdam Van Omme & De Groot 

4. Hof van Heden Zoetermeer BAM Wonen

5. Kroon op Jutphaas Nieuwegein LBP Sight, Vink Bouw

6. NOM-woningen DRU-laan Ulft KlaassenGroep

7. Tonica en Largo Sliedrecht BPD (Bouwfonds Property Development)

4

75

6

Bron: Els de Jong, Bureau voor woononderzoek (WONO), Woon belevingsonderzoek bij Bewoners van ZEN-Nieuwbouwwoningen, 

in opdracht van Lente-akkoord/ZEN, oktober 2019. Het rapport staat op www.lente-akkoord.nl. Daar zijn ook uitgebreide projectge-

gevens te vinden. 
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Wat zeggen bewoners over wooncomfort?

‘Geen tocht, stil en 
 heerlijke temperatuur’ 
Wat is het geheim van een comfortabel huis? Begin met goede isolatie, balansventilatie en 

vloerverwarming. Een goed ontwerp en een zorgvuldige uitvoering doen de rest. Dat is de 

grootste gemene deler in de staalkaart van goed scorende ZEN-projecten. De bewoners 

waarderen de afwezigheid van tocht, de zekerheid van voldoende luchtverversing en de constante 

temperatuur in huis. “Ik zie op het journaal dat het buiten tropisch is. Pas als ik naar buiten ga, 

merk ik het zelf.” 

Foto’s: Lente-akkoord, Bert Jansen, Johannes Odé, Paul Diersen

“We hebben overal vloerverwarming en nergens 
tocht. De temperatuur in huis is heel gelijkmatig. 
Zeker met een kind thuis is dat gewoon heerlijk”, 
zegt Aukje Renooy. Zij woont met partner en zoon 
sinds 2017 in een eengezinswoning van het project 
Tonica en Largo in de uitbreidingswijk Baanhoek-
West in Sliedrecht: “Wat ook prettig is, is dat de 
zon goed naar binnen schijnt. Het is een heel lichte 
ruimte.” Ook in de woningen van Het Verborgen 
Geheim van Heijplaat in Rotterdam krijg je dat 
aangename gevoel: licht en gelijkmatig van tempe-
ratuur. Steve en Mariella Ekel: “Het is een heerlijk 
huis. Elke kamer heeft een aparte thermostaat en 
die hebben we overal op een vaste waarde inge-
steld. Eenmaal instellen en niet meer aankomen. 
That’s it. Zomer of winter; we hebben eigenlijk altijd 
dezelfde temperatuur in huis. Toen we hier net 
woonden, mei 2018, was het buiten meer dan 30 
graden, maar binnen werd het nooit warmer dan 
20 graden.” Leonie Jansen woont in De Brouwerij 
op Zeeburgereiland in Amsterdam. Zij deelt die 
ervaring: “Ik heb de thermostaat op een vaste tem-
peratuur ingesteld en blijf er verder vanaf. Dat is 
het beste, werd me gezegd, dus dat doe ik. Ik vind 

het heerlijk. Het werkt heel gelijkmatig. Verwarmen 
gebeurt op een lage temperatuur en bij koelen 
is het niet gelijk heel koud. Je voelt het niet echt, 
maar het werkt wel.” De heer en mevrouw Bannink 
wonen in een NOM-woning aan de DRU-laan in 
Ulft: “Het bevalt ons prima. Niks geen tocht, stil en 
altijd heerlijk van temperatuur.”

TE WARM? RAAM OPEN!
Veel bewoners moeten ook wel wennen aan die 
gelijkmatige temperatuur en sommige mensen 
vinden het niet altijd prettig dat het overal even 
warm is. Een beetje meer regelbaarheid van 
temperatuur hoor je als mogelijk verbeterpunt. In 
slaapkamers willen mensen vaak een lagere tem-
peratuur dan in de woonkamer. Walter Veensma 
(BAM Wonen): “Wij hebben als kopersoptie een 
systeem waarmee je iedere kamer individueel kunt 
regelen. Maar dat kost 600 à 700 euro extra en dat 
heeft niet iedereen ervoor over.” Met zo’n systeem 
is de mogelijke variatie in temperatuur overigens 
ook nog beperkt. Alle kamers bevinden zich nu 
eenmaal binnen dezelfde thermische schil. Govert 
Reedijk (bewoner in RijswijkBuiten): “Als ik het wat 
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in Sliedrecht maken geen gebruik van de bodem, 
maar hebben een lucht-waterwarmtepomp. Dan is 
er iets extra’s nodig om oververhitting te voorko-
men. Aukje Renooy: “We hebben zelf een zon-
nescherm aangebracht. In het eerste jaar hadden 
we dat nog niet, maar dat gaf wel teveel hitte.” 
Ashwan Samoedj heeft in hetzelfde project om die 
reden een koelapparaat gekocht, ook al kost dat 
veel elektriciteit: “In de winter wordt het hier nooit 
kouder dan 17 graden. Maar in de zomer is het 
wel eens te warm.” 

GELUID? WELK GELUID?
Voor de luchtverversing is in alle projecten ge-
kozen voor balansventilatie met warmteterug-
winning. Er gaat warmte verloren, tocht wordt 
voorkomen en verse lucht wordt gefilterd. De 
oude vooroordelen tegen balansventilatie spelen 
nauwelijks meer een rol. Dat bevestigt Steve Ekel 
(bewoner in Heijplaat): “Mensen vragen altijd: 
‘Wat vind je van het geluid?’ Dan zeg ik: ‘Welk 
geluid?’. ‘Nou, zo’n systeem maakt toch herrie?’ 
Welnee, je hoort er helemaal niets van.” Leonie 
Jansen (De Brouwerij, Amsterdam) vat het mooi 
samen: “Ik merk niets van de ventilatie. En dat is 
geloof ik precies de bedoeling.” Mathieu Hoff-
mann (BAM Wonen): “Die vooroordelen tegen 
balansventilatie zijn van jaren terug. Je moet het 

Vloerverwarming wordt gewaardeerd, al moeten bewoners 

ook wennen aan de gelijkmatige temperatuur.

koeler wil hebben, doe ik de tussendeur dicht en 
het raam open. Dat is wel even wennen: te warm, 
gooi even een raampje open!”

ONDER DE MOTORKAP
Zo op het oog gaat het in de staalkaart van goed 
scorende ZEN-projecten om heel gewone rijtjes-
huizen en gewone appartementen, huur en koop. 
Alleen onder de motorkap zijn ze anders dan 
anders. Deze woningen zijn allemaal beter geïso-
leerd dan wat het Bouwbesluit voorschrijft. Er is 
vloerverwarming op iedere verdieping en balans-
ventilatie met warmteterugwinning. Daarmee leg 
je blijkbaar de basis voor een bovengemiddeld 
wooncomfort. 

KOELING/VERWARMING EVEN BELANGRIJK
Er is nog een overeenkomst: alle woningen zijn 
aardgasvrij en voor de warmtevoorziening is een 
warmtepomp geïnstalleerd. In de meeste gevallen 
is dat een individuele bodemwarmtepomp. Een 
belangrijk bijkomend voordeel daarvan is koeling. 
Passieve koeling via de bodemlus is nodig om de 
bron in stand te houden, maar voor bewoners is 
het een pluspunt, bijna net zo belangrijk als ver-
warming. “Het is binnen nooit warmer dan pak-
weg 22 graden. Dat is top”, zegt Govert Reedijk 
(RijswijkBuiten). De woningen van Tonica en Largo 

Balansventilatie lijkt normaal te worden. Idem voor filters 

schoonmaken. “Eens in de paar weken even de filters stof-

zuigen en een paar keer per jaar nieuwe filters.”  
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natuurlijk wel goed aanleggen. Als je bovendien 
uitlegt hoe het werkt, zijn mensen over het alge-
meen positief.” Het lijkt erop dat balansventila-
tie normaal is geworden. En zo gaan bewoners 
er ook mee om. Mensen zetten een raam open 
als ze dat willen en vinden het heel gewoon om 
regelmatig de filters in de ventilatiebox schoon 
te maken. Mevrouw Bannink (Ulft): “Eerst kwam 
daar een monteur voor. Dan moet je een afspraak 
maken. Zo en zo laat. Maar die man was binnen 

vijf minuten klaar! Ik zei: ‘Is dat alles?’ Nou, dan 
doe ik het de volgende keer gewoon zelf. Eens in 
de paar weken even de filters stofzuigen en een 
paar keer per jaar nieuwe filters. Je ziet vanzelf wel 
hoe smerig ze anders worden.” Een bijkomend 
voordeel van balansventilatie, dat meer aandacht 
krijgt, is dat er via ventilatieroosters ook geluid 
meer binnen komt. Mevrouw Bannink: “Dat is echt 
een voordeel. Het is hier soms best een drukke 
weg, maar dat merk je dus niet.”

Kookafzuiging aangesloten op het ventilatiesysteem: de NeroZero-woning 

in Heerhugowaard.

TJA, JE RUIKT WEL EENS WAT
Woningen zijn met zorg en aandacht gebouwd, goed geïsoleerd en luchtdicht. Maar binnen 
enkele jaren heeft één op de tien bewoners een aparte afvoer door de buitengevel gemaakt 
voor kookafzuiging. Veel mensen vinden een recirculatieafzuigkap blijkbaar niet goed genoeg. 
Wat kun je daar als bouwpartij aan doen? 

In de meeste woningen hebben bouwpartijen gekozen voor toepassing van een recirculatieafzuig-
kap. Logisch, want dan gaat er de minste warmte verloren en blijft de woning luchtdicht. Over de 
prestaties van zo’n afzuigkap lopen de meningen echter uiteen. Nogal wat bewoners vinden de 
capaciteit ontoereikend. “Dat vind ik een minpuntje,” zegt Govert Reedijk (RijswijkBuiten): “Na het 
koken blijven luchtjes soms lang hangen. De balansventilatie haalt dat niet snel weg.” Maar Steve 
Ekel (Heijplaat) relativeert: “Tja, je ruikt wel eens wat. Maar wat is daar mis mee? En als het teveel 
is, zet je toch gewoon even de deur open?”. Hoe dan ook, als je door de straten van de zeven 
beschreven projecten loopt, zie je al gauw dat bij één op de tien woningen een extra afvoer naar 

buiten is gemaakt. Na oplevering 
zijn keukenleveranciers aan de 
slag gegaan en die adviseren vaak 
een afzuigkap met een grotere 
capaciteit en een aparte afvoer 
rechtstreeks naar buiten. Je kunt 
als bouwpartij de bewoner wijzen 
op de gevolgen. Maar je kunt het 
de bewoner niet verbieden een 
andere keuze te maken. 
De themagroep ‘Betere Kookafzui-
ging’, geïnitieerd door Lente-ak-
koord/ZEN, brengt in kaart welke 
oplossingen er zijn. 
Zie www.lente-akkoord.nl.
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WAAR LAAT JE ALLE INSTALLATIES? 
Installaties nemen veel ruimte in. Dat is nu eenmaal zo. Je kunt ze proberen te verstoppen in 
small-size restruimtes, onder de trap of ergens op zolder, maar dat wordt dan toch als verlies 
ervaren. Misschien is een oversized installatieruimte slimmer: groot genoeg om ook de was-
machine en de droger te plaatsen, inclusief een droogrek en een strijkplank. 

De warmtepomp, de warmwaterboiler, de ventilatie-unit met aansluitkanalen en in de meeste wonin-
gen een inverter voor de zonnepanelen,…. Het zijn stuk voor stuk omvangrijke apparaten. Waar laat 
je ze? Neem bijvoorbeeld de woningen van Tonica en Largo in Sliedrecht. De warmtepomp staat 
enigszins weggedrukt in een trapkast. De ruimte die overblijft wordt door de bewoners provisorisch 
benut als bergruimte. De ventilatie-unit hangt op zolder. In het ontwerp is de zolder een onbenoem-
de ruimte en omdat daarvoor weinig regels gelden, is bij de nieuwbouw een omkasting achterwege 
gelaten. Maar in de praktijk gebruiken de bewoners de zolder toch als kamer en bouwen dan zelf 
iets om de installaties heen om het geluid tegen te houden. In de NOM-woningen in Ulft en in de 
woningen van het Verborgen Geheim van Heijplaat is dat anders aangepakt. Daar is in het ontwerp 
alles opgelost met een aparte installatieruimte: een flinke kamer met genoeg ruimte voor alle instal-
laties én met aansluitingen voor een wasmachine en een droger. Bewoners ervaren de installatie-
ruimte als een handige plek omdat je daar nog van alles mee kunt. 

‘Oversized’ installatieruimtes, mét ruimte 

voor wasmachine en droger.
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Wat zeggen bewoners over de energierekening?

‘Energiebedrijf kan
klant bij ons worden’
Een negatieve energierekening is haalbaar. Je moet dan zorgen dat een huis energiezuinig is 

ontworpen en zorgvuldig is gebouwd. Op het dak blijft dan genoeg ruimte over voor 

zonnepanelen die alle huishoudelijke en gebouwgebonden functies van stroom voorzien. Dat wil 

nog niet zeggen dat je als bewoner niks betaalt. Je moet de kosten voor onderhoud en 

afschrijving van de installaties niet uitvlakken. 

Foto’s: Lente-akkoord
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De kunst van energieneutraal bouwen is dat 
slechts weinig energie nodig is voor gebouw-
gebonden functies, zodat er op dak voldoende 
ruimte overblijft voor zonnepanelen om ook de 
elektriciteitsbehoefte voor huishoudelijke appara-
ten te dekken. Zoals in de BAM-referentiewoning 
op basis waarvan de NOM-woningen in Zoe-
termeer en de woningen op Eiland de Oevers 
zijn gebouwd. Mathieu Hoffmann: “We hebben 
maximaal geïnvesteerd in isolatie en kierdichting 
met een Qv,10 van 0,15. Er is balansventilatie met 
wtw en drievoudig glas is standaard. Dat bete-
kent dat deze woningen nauwelijks warmteverlies 
hebben. Daardoor is er op het dak ruimte genoeg 
voor pv-panelen om de woning nul op de meter te 
maken.” Bij de rijwoningen in Zoetermeer was dat 
voldoende. Bij de eindwoningen lukte het net niet, 
omdat die een groter geveloppervlak hebben en 
minder ruimte voor pv. Bij de woningen van Eiland 
de Oevers zijn extra pv-panelen als optie aange-
boden. Standaard is een EPC van 0 en dan liggen 
er tien panelen; optioneel is NOM met twintig 

panelen. Camiel van der Veeken (BAM Wonen): 
“Ongeveer de helft van de bewoners koos hier 
voor de NOM-variant.”

WE KRIJGEN GELD TERUG
Het is niet verrassend dat de lage of negatieve 
energierekening bij de bewoners zeer in de smaak 
valt. Bijvoorbeeld bij Ashwan Samoedj die een 
Tonica-woning in Sliedrecht heeft: “Ik ben super-
tevreden. Moet je nagaan: ik hoef geen stroom-
kosten meer te betalen. Ook geen gas. Reken 
maar uit wat je dat scheelt! Ik heb nu ook een 
elektrische auto gekocht. Die kan ik gratis opladen 
met eigen zonnepanelen. En ik krijg nog steeds 
geld terug van het energiebedrijf. Als ik ooit ga 
verhuizen, wordt het weer een NOM-woning.” 
Ook Steve Ekel (bewoner in Heijplaat) is enthousi-
ast: “We betalen nu min 15 euro per maand. We 
krijgen dus geld terug. Bij de aanmelding was dat 
nog ingewikkeld. Het administratiesysteem van 
Eneco kon een negatief verbruik niet registreren. 
In het eerste jaar moesten we daardoor gewoon 

WONO i.o.v. Lente-akkoord, Woonbelevingsonderzoek bij bewoners van ZEN nieuwbouwwoningen, oktober 2019.

Hoeveel betaalt u maan-
delijks voor energie?

Is dat meer of minder dan in uw vorige woning?

gemiddeld minder gelijk meer weet niet

NOM-woningen 
Hof van Heden, 
 Zoetermeer

-€ 8 100%

Eiland de Oevers, 
 RijswijkBuiten

€ 34 85% 8% 8%

NOM-woningen 
 DRU-Laan Ulft 

€ 17 100%

Het Verborgen 
 Geheim, Heijplaat

€ 9 100%

Kroon op Jutphaas, 
Nieuwegein

€ 79 100%

De Brouwerij, Zeebur-
gereiland Amsterdam

€ 77 38% 29% 5% 29%

Tonica en Largo, 
 Sliedrecht

€ 3 100%
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een termijnbedrag betalen. Dat krijg je wel weer 
terug, maar het is toch gek dat ze daar niet op zijn 
ingesteld. Na het eerste jaar heb ik Eneco voorge-
steld om klant bij ons te worden.”

MEER KENNIS 
De meeste bouwpartijen werken voor ontwerp 
en aanleg van de installaties samen met gespe-
cialiseerde systeembouwers of energie-exploita-
tiebedrijven. Zo is Klimaatgarant onder andere 
betrokken bij het Verborgen Geheim van Heijplaat 
en de Brouwerij in Amsterdam. In de woningen 
van Kroon op Jutphaas wordt duurzame warmte 
en koude geleverd door Eteck, een dochter van 
Klimaatgarant. Erik Verbruggen: “Eteck stelt 
de voorwaarden waar wij aan moeten voldoen. 
Daarna zijn zij er verantwoordelijk voor dat de boel 

goed is en blijft ingeregeld. Zij garanderen bij 
normaal gebruik dat de energielasten nul zijn.” In 
RijswijkBuiten is de Energie-exploitatiemaatschap-
pij RijswijkBuiten (ook onderdeel van Klimaatga-
rant) verantwoordelijk voor duurzame energie-
concepten. Op Eiland de Oevers is BAM Energy 
Solutions (een zelfstandige dochter van BAM) 
betrokken. Een belangrijk argument voor bouwbe-
drijven is dat de von-prijs van de woningen door 
deze constructies lager kan zijn. Rick van der Starre 
(VORM, ontwikkelaar van De Brouwerij): “Zij nemen 
de installaties voor hun rekening en zorgen voor 
beheer en onderhoud. Daardoor is het project voor 
ons financieel haalbaar.” Een tweede argument is 
dat een systeembouwer de juiste kennis inbrengt. 
Roy Buijsman (Van Omme en De Groot, het Verbor-
gen Geheim van Heijplaat): “Klimaatgarant heeft 

VOOR NIETS GAAT ALLEEN DE ZON OP
Bewoners verwachten van een energieneutraal huis, dat ze niets meer hoeven te betalen voor 
energie. Maar hoe leg je uit dat er andere kosten bijkomen: vaste aansluitkosten voor elek-
triciteit en eventueel warmte, aanvullende kosten voor beheer en onderhoud en kosten voor 
afschrijving of huur. Wat zit in een (langjarig) contract en wat niet? En als de salderingsrege-
ling verandert, moet je dan toch betalen voor elektriciteit ook al neem je per saldo niets af?

Als bewoner is het lastig te becijferen wat je maandelijks kwijt bent. In een NOM-woning gebruik 
je per saldo geen energie, mits je je aan de regels houdt. Op de energierekening staan dan alleen 
vaste kosten en het saldo van geleverde minus afgenomen elektriciteit. Maar wat gebeurt er als de 
salderingsregeling wordt ‘versoberd’? En dat is nog maar één component. Wat betaal je voor beheer 
en onderhoud? Hoeveel kost het als de warmtepomp aan vervanging toe is? 
De bijkomende kosten variëren van circa 30 euro per maand (Tonica en Largo) voor beheer en 
onderhoud van de installaties tot 169 euro per maand (Eiland de Oevers) voor lease van alle instal-
laties inclusief NOM-garantie. Maar dat is appels en peren vergelijken. Is het veel of weinig? Als 
bewoner maak je de vergelijking met je vorige huis. Hoeveel was je daar eigenlijk kwijt? En rekende 
je daar ook met afschrijving van je cv-ketel? Je denkt dat NOM gratis is, maar zo simpel is het lang 
niet. Leonie Jansen (bewoner van De Brouwerij) betaalt 94 euro per maand, maar zegt: “Het is niet 
transparant waar ik dat voor betaal. Hoe is dat bedrag opgebouwd? Hoe komen ze eraan? Er zit 
een rekensom achter, maar ik kan het niet herleiden. Bij de koop is niets gecommuniceerd over het 
contract en de kosten, maar ik zit er nu wel voor 25 jaar aan vast.” Volgens Klimaatgarant is er wel 
informatie over gegeven, maar heeft niet iedereen die ontvangen. Het is voor bouwpartijen kennelijk 
een hele toer om bewoners een helder inzicht te bieden. Toch is dat absoluut nodig.
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ervaring met het installatieconcept in relatie tot het 
wooncomfort. Samen komen we tot een optimaal 
ontwerp.”

KOOP OF HUUR?
Bewoners kunnen de installaties doorgaans lea-
sen, maar ook kopen, desgewenst met een all-in 
onderhoudscontract. Dan worden bijvoorbeeld elk 
jaar de pv-panelen gewassen, de warmtepomp 
nagekeken, de filters van de balansventilatie 
vervangen en de douche-wtw gereinigd. “Govert 
Reedijk (bewoner in RijswijkBuiten): “Wij hebben 
het warmtepompsysteem inderdaad gehuurd. Het 
was mogelijk om het te kopen, maar wij vonden 
dat toch een te groot risico. Het was een nieuwe 
techniek en dat risico wilde niemand nemen. Stel 
je voor dat het in een paar jaar kapot zou gaan.” 
Steve en Marielle Ekel (Het Verborgen Geheim van 
Heijplaat) durfden dat risico wel aan: “Het kostte 
zo rond de 27.000 euro, maar dat bedrag zit ge-
woon in de hypotheek. En omdat het een energie-
zuinig huis is, kregen we een rentekorting van 0,2 
procent. Volgens ons ligt het beter in de markt als 
alle installaties gewoon in eigendom zijn, mochten 
we dit huis ooit willen verkopen.”

WIJ KIJKEN NAAR DE WOONLASTEN
Uiteindelijk zijn de totale woonlasten voor de 
bewoners maatgevend. Dat zijn dus de kosten 
voor de woning plus de energierekening inclusief 
alle toeters en bellen. Bij de NOM-huurwoningen 
in Ulft is dat eenvoudig uit te leggen omdat het 
huurwoningen zijn. De corporatie verrekent alle 
kosten en opbrengsten. De huurders krijgen een 
helder overzicht, zonder dat zij zich hoeven te ver-
diepen in kosten voor onderhoud en afschrijving. 
Gerrolt Ooijman (Wonion): “De bewoners betalen 
maandelijks servicekosten voor de zonnepanelen. 
We gaan daarbij uit van driekwart van de voor-
spelde opbrengst, zodat we voor de bewoners 
zeker aan de veilige kant zitten. Dat komt neer op 
50 euro per maand voor de grondgebonden wo-
ningen en 40 euro voor de gestapelde woningen. 
Voor de rest betalen bewoners alleen hun ener-
gierekening voor de elektriciteit. Het ontwerp is 
erop gemaakt dat bij normaal gebruik de rekening 
nul is. Zowel voor ons als voor de bewoners is de 
businesscase van een NOM-woning beter dan die 
van een woning volgens het Bouwbesluit.” 

DE SYSTEEMBOUWER 
Klimaatgarant is als bouwer en –verhuurder van energiesystemen bij veel ZEN-projecten betrok-
ken. Dit bedrijf ontwerpt en dimensioneert systemen met bodemwarmtepompen en zonnepanelen. 
Het bedrijf kan deze systemen ook installeren, verhuren en onderhouden, in voorkomende gevallen 
inclusief NOM-garantie. 
Hoeveel de bewoners daarvoor moeten betalen, hangt af van hoeveel het bouwbedrijf meeneemt in 
de kostprijs van de woning. Wat het bouwbedrijf niet in de kostprijs verrekent, moet uit de verhuur 
komen. In veel projecten kunnen bewoners kiezen de systemen te kopen en het onderhoud desge-
wenst door iemand anders laten doen. 
Klimaatgarant wil in alle gevallen bewaken dat de kosten voor de bewoner in een NOM-woning 
liefst ruim onder de 1,44 euro per m2 per maand blijven. Dat is de wettelijke EPV-grens. In een wo-
ning met een EPC van 0 gelden de kosten van een woning met gasaansluiting als referentie. Willem 
Bastein (Klimaatgarant): “Het is een ingewikkeld verhaal. Daarom zorgen we ook dat iemand met 
goede communicatieve eigenschappen dat komt uitleggen op een kopers- of huurdersavond.”
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ZONNECELLEN OP JE DAK
Met zonnecellen op je dak eet je elke dag gebak… Bewoners willen zonnepanelen op dak. 
Ze willen dat hun dak er helemaal mee vol ligt. Kennelijk verwachten mensen van een nieuw-
bouwhuis niet anders: het kan, dus het moet. Als het dak vol ligt, biedt dat voor de architect 
bovendien de beste kansen om er iets moois van te maken.

Met gemiddeld twintig zonnepanelen zijn veel woningen energieneutraal of zelfs NOM. En je ziet 
dat architecten er steeds beter in slagen de panelen in de vormgeving van het dak mee te nemen. 
Bijvoorbeeld in het Verborgen Geheim van Heijplaat. De volledige zuidkant van het zadeldak is 
benut. Roy Buijsman (Van Omme en De Groot): “We hebben een indaksysteem gekozen: de pane-
len liggen dus niet óp de dakpannen, maar in plaats van de dakpannen. Daardoor zijn ze minder 
zichtbaar. Je ziet ze wel, maar vallen niet zo duidelijk op. Het valt weg in de architectuur van het 
huis.” Ook bij de NOM-woningen in Ulft liggen de panelen in plaats van dakpannen en is de vol-
ledige zuidkant van het dak ingevuld. Bij het project Tonica en Largo in Sliedrecht liggen de panelen 
in rechthoekige velden tussen de dakpannen. Dakramen en pv-panelen hebben bovendien dezelfde 
afmeting, waardoor een rustig totaalbeeld ontstaat. 
Leerpuntje: een dakdoorvoer voor ventilatielucht kan een slagschaduw over zonnepanelen werpen. 
De schaduw stelt weinig voor, maar de opbrengst van een hele serie panelen kan er sterk door 
teruglopen. Dura Vermeer heeft daarom voor de woningen in de Tuinen van Sion in RijswijkBuiten 
een dakdoorvoer ontwikkeld die vrij plat op het dak ligt en geen schaduw veroorzaakt. Nog een 
leerpuntje: bij de NOM-woningen van het Hof van Heden in Zoetermeer vullen zonnepanelen nage-
noeg het hele dak. De architect kan er dan iets moois van maken. Bij andere woningen in de buurt 
zijn minder panelen geplaatst. Maar bewoners kijken naar de buren en willen dan ook zoveel moge-
lijk panelen. Sommigen hebben zelf panelen bijgeplaatst. Soms in meerdere postzegeltjes en met 
andere kleuraccenten. 

Het Verborgen Geheim van Heijplaat: de panelen liggen niet óp de dakpannen, maar in plaats van de dakpannen.

44 Bouwspecial BENG / mei 2020
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Wat zeggen bewoners over duurzaamheid?

‘Energiezuinig wonen 
komt van twee kanten’ 
Het huis van de toekomst is energieneutraal. Technisch kan het, dus waarom niet? Het is een 

selling point geworden. Bouwpartijen realiseren een hoge ambitie door stap voor stap beter te 

worden: meten, evalueren en leren van successen en fouten. En het werkt aanstekelijk: als de 

huizen energieneutraal zijn, doen bewoners zelf nog meer op het gebied van duurzaamheid. 

Foto’s: Dimitri Valentijn, Paul Diersen

De Brouwerij in Amsterdam. “Je moet als ontwikkelaar iets extra’s laten zien”, zegt Rick van der Starre (VORM).
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Voor wie een huis koopt, is het locatie, locatie, 
locatie. Toch valt op dat de toekomstwaarde van 
een huis steeds meer gewicht in de schaal legt. 
Energieneutraal is de norm. Liggen er geen zon-
nepanelen op het dak, dan kijk je daar vreemd 
van op. En niet een paar zonnepanelen, maar het 
hele dak vol. Govert Reedijk (bewoner in Rijswijk-
Buiten): “Wij stonden voor de keuze om ons oude 
huis voor 100.000 euro te verbouwen of om te 
verhuizen naar een energiezuinig nieuwbouwhuis. 
Dan is de keuze voor verhuizen snel gemaakt: 
goed geïsoleerd, gasloos, een warmtepomp, zon-
nepanelen. Dat is echt een argument.” Mathieu 
Hoffmann (BAM Wonen): “Als je iets extra’s biedt, 
geeft dat kansen. De bouwkosten zijn hoger, 
maar het levert de bewoners ook iets op. Som-
mige mensen kiezen bewust voor een nul-op-de-
meterwoning. Die willen profiteren van een lage 
energierekening en kiezen voor een woning met 
een hoge toekomstwaarde.” 

EEN GROEIMARKT VOOR BOUWPARTIJEN 
Ook voor gemeenten geeft duurzaamheid steeds 
vaker de doorslag. “Je moet als ontwikkelaar 
iets extra’s laten zien”, zegt Rick van der Starre 
(VORM): “Amsterdam heeft veel grondposities zo-
als de Houthavens en het Oostelijk Havengebied. 
Je kunt daar alleen bouwen als je tenders wint. Wij 
zijn inmiddels bezig met het zesde grote project 
in Amsterdam. En dat is omdat we voorop lopen.” 
Dat argument speelt niet alleen in de drukke 
Randstad. Ook in het Gelderse Ulft was duurzaam-
heid een vereiste om te winnen. Hier transfor-
meert de gemeente het DRU-industriepark tot een 
gemengd gebied met woningen, bedrijvigheid 
en voorzieningen. Door iets bijzonders te laten 
zien met een reeks van 32 NOM-huurwoningen, 
mochten Wonion en de KlaassenGroep dit project 
ontwikkelen. Vergelijkbaar is de herontwikkeling 
van het bedrijvengebied Rijnhuizen. Ook hier 
vroeg de gemeente Nieuwegein om iets extra’s op 
het gebied van duurzaamheid. Met een ambitieus 

plan mocht Vink Bouw met de ‘Kroon op Jutphaas’ 
aan de slag. 

OPDRACHTGEVERS MET VISIE 
De visie van gemeenten en opdrachtgevers zet 
een trein in beweging, zo blijkt. Woningcorpora-
tie Wonion wil in 2030 energieneutraal zijn. “Dat 
is onze ambitie,” zegt Gerrolt Ooijman: “En we 
dagen consortia uit met ons samen te werken en 
daarvoor de beste oplossingen te bedenken.” In 
Zoetermeer had BPD als ontwikkelaar de ambitie 
een zeer energiezuinige woonwijk te realiseren. 
Dat was voor BAM Wonen de trigger om een serie 
NOM-woningen te bouwen. In RijswijkBuiten zie je 
de invloed van de gemeente. De gemeenteraad 
had vooraf een hoge ambitie bepaald: energie-
neutraal. In 2012 was dat zeer gewaagd. De ge-
meente heeft bij de partnerselectie gezocht naar 
een partij die kon helpen bij de gebiedsontwikke-
ling en in staat was om energieneutrale woningen 
te bouwen. Dura Vermeer is als gebiedsontwikke-
laar geselecteerd. Femke van de Meeberg (Dura-
Vermeer): “We hebben een visie op hoe mensen 
in de toekomst willen wonen en leven. Energie-
neutraal en klimaatneutraal horen daarbij. Dat is 
toekomstbestendig.”

STAP NA STAP BETER WORDEN
De staalkaart van goed scorende projecten laat 
zien dat hoge ambities haalbaar worden door 
vanuit een goed doordacht concept te werken, 
daar consequent aan vast te houden en samen 
te werken met vaste partners. In al deze projec-
ten worden de ontwerpen in bouwteamverband 
gemaakt, uitgevoerd en geëvalueerd. Successen 
en verbeterpunten gaan mee naar een volgende 
fase of een volgend project. Zo werkt BAM vanuit 
een referentiewoning uit de BAM Wooncollectie. 
Camiel van der Veeken: “Dat concept is al bijna 25 
jaar geleden ontstaan. We hebben het steeds ver-
beterd. Sommige elementen zijn altijd gebleven. 
Ook veel co-makers zijn nog dezelfde.” 
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NOM-woningen Ulft. Ook hier was duurzaamheid een vereiste. 
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TEGENKRACHT ORGANISEREN
Om verbeterpunten op te sporen, moet je ook 
vanuit de bewoners denken, zegt Gerrolt Ooijman 
(Wonion): “Dat is een tegenkracht die je moet 
organiseren. Hier (de NOM-woningen in Ulft) wa-
ren wij in zekere zin de tegenkracht tegenover de 
KlaassenGroep. Maar we hebben ook VACpuntwo-
nen en de huurderscommissie ingeschakeld. We 
vragen hen mee te kijken en vanuit het perspectief 
van bewoners commentaar te geven.” 

HET WERKT AANSTEKELIJK
Femke van de Meeberg (Dura Vermeer): “Wij kij-
ken steeds hoe je kunt zorgen dat je eigenlijk hele-
maal niet merkt dat je duurzaam woont. Het moet 

geen geitenwollensokkenverhaal zijn. In de eerste 
plaats moet je comfortabel en gezond kunnen 
leven.” En dat werkt aanstekelijk. Wie eenmaal 
een energieneutraal huis heeft, kijkt ook wat hij 
of zij zelf nog kan doen. Zo zie je in RijswijkBuiten 
dat meer mensen hun tuin met zo weinig mogelijk 
verharding inrichten. Ook zijn er meer mensen met 
een deelauto. Mevrouw Bannink (Ulft): “We zijn er 
meer bewust mee bezig, ook met afvalscheiding. 
We hebben geen droger en geen afwasmachine. 
Verder hebben we overal LED-lampen en ook 
apparaten met A+++.” Mariella Ekel (Heijplaat): 
“Energiezuinig wonen komt van twee kanten: een 
stukje van de woning en een stukje van jezelf.”
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Wat zeggen bewoners over voorlichting?

‘Alles is nieuw, dus je 
moet alles uitleggen’
Een energieneutrale nieuwbouwwoning werkt net even anders dan waar de meeste mensen aan 

gewend zijn. Je moet dus leren hoe verwarming, koeling en luchtverversing het best werken. Er 

zijn veel vragen, twijfels en misverstanden. En de meeste vragen komen pas op als je er woont. 

“In het begin denk je: ‘het zal wel’. Pas na een tijdje begin je het te snappen.” 

Foto: Paul Diersen

Al snel nadat iedereen de verhuisdozen had uitge-
pakt, gingen op de buurtapp in het project Tonica 
en Largo in Sliedrecht berichtjes rond: ‘Hoe werkt 
dit?’, ‘Hoe hebben jullie dat gedaan?’ Er waren zo-
veel vragen dat de bewoners na een half jaar het 
initiatief hebben genomen om een bijeenkomst 
te organiseren. Aukje Renooy (bewoner): “De 

Hoe werkt het energieconcept van de woning? Uitleg hier-

over is belangrijk, en niet alleen bij oplevering.

uitleg die we eerst kregen, was vrij oppervlakkig: 
‘Het staat allemaal op de stick’, zeiden ze. In de 
praktijk werkt het vaak toch wat anders en na een 
half jaar wisten we zelf ook beter waar we tegen-
aan liepen.” Louis van Loon van BPD (Bouwfonds 
Property Development) werkte mee aan de extra 
informatiebijeenkomst en dat was een eyeopener: 
“We hebben alles uitgelegd bij de oplevering, 
maar we zagen dat het goed is om dat na een 
tijdje te herhalen. Dan zijn de bewoners enigszins 
gewend en kunnen ze gerichte vragen stellen. 
Daar moeten we inderdaad meer aandacht aan 
besteden. Ik denk dat in de toekomst, als dit de 
normale manier van bouwen is, dat niet meer no-
dig is, maar nu is alles nieuw voor de mensen. Dus 
je moet alles uitleggen.” Het project in Sliedrecht 
is in dit opzicht zeker niet uniek. In het WONO-
woonbelevingsonderzoek is meer dan twintig 
procent van de respondenten (zeer) ontevreden 
over de voorlichting die ze kregen. 

WAT EEN REGELTJES
De ontwikkelaar, het bouwbedrijf en de instal-
lateur aan de ene kant en de bewoner aan de 
andere kant begrijpen elkaar soms maar half. Of 
denken elkaar te begrijpen. Zo hebben de bewo-
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verwarming het niet deed. Toen heb ik gebeld en 
hebben ze me dat uitgelegd.” Sommige bewo-
ners zijn niet bang voor een beetje installatietech-
niek en gaan zelf op onderzoek uit, zoals Govert 
Reedijk (bewoner in RijswijkBuiten): “Je moet er 
een beetje mee spelen om uit te vinden hoe het 
werkt.” 

KOM OVER EEN HALF JAAR TERUG
Veel informatie over installatiegebruik wordt rond 
de oplevering gegeven. Maar dat is niet het beste 
moment. De bewoners in Sliedrecht laten zien dat 
een half jaar na oplevering een heel goed moment 
is om terug te komen. Dan heb je het huis een 
beetje leren kennen en ben je dingen tegenge-
komen die niet in de handleiding staan. Dan is er 
ruimte voor persoonlijke voorlichting. Voor be-
woners in de Hof van Heden in Zoetermeer heeft 
BAM Wonen na een aantal weken per blok een 
voorlichtingsavond georganiseerd. Een besloten 
bijeenkomst, met kleine groepen bewoners in één 
van de woningen van het blok, bij de installaties 
waar het om gaat. Gluren bij de buren. Mathieu 
Hoffmann: “Dit knopje dient daarvoor, dat knopje 
hiervoor. Hier wel en daar niet aankomen. Dus bij 
het apparaat zelf. Sommige mensen zijn misschien 
wat huiverig voor al die techniek. Maar het is onze 
ervaring dat de meeste bewoners na een tijdje 
heel goed weten waar alle knopjes voor dienen.” 

ners van de NOM-woningen in Ulft een formulier 
ontvangen met wat je zou moeten doen of nalaten 
als je inderdaad nul op de meter wilt bereiken: 
richtlijnen met zoveel minuten douchen en derge-
lijke. Bedoeld als advies, zegt Dirk-Jan Klaassen 
(KlaassenGroep): “Als ze op die manier leven, dan 
hebben ze nul op de meter. Dat is niet verplicht, 
maar je weet dat als je je er niet aan houdt, je 
waarschijnlijk moet bijbetalen.” Maar hoe komt 
het over? Voor mevrouw Bannink (bewoner) 
voelde het als een voorschrift: “Dat was nogal wat. 
Je mag dit niet en je mag dat niet… Niet langer 
dan vijf minuten douchen. Wat een regeltjes! Nou, 
daar houden we ons niet aan, hoor.” In Kroon op 
Jutphaas spreekt Vink Bouw daarom liever van 
een ‘bewonersadviesboek’. Erik Verbruggen: “We 
geven praktische do’s en don’ts, een voucher 
voor de aanschaf van LED-lampen en een voorstel 
voor energiezuinige apparaten in de keuken. We 
stimuleren dat, maar uiteindelijk maken bewoners 
zelf de keuze.”

KUN JE EEN RAAM OPENZETTEN?
Je wilt als bewoner bovendien méér dan alleen 
uitleg over hoe de installaties werken. Je wilt be-
grijpen hoe het huis feitelijk werkt. Hoe hou je het 
aangenaam van temperatuur? Hoe zorg je voor 
frisse lucht? Moet je de verwarming lager zetten 
als je de hele dag van huis bent, of liever niet? En 
als je op wintersport gaat? Kun je ’s nachts zonder 
problemen de ramen van je slaapkamer openzet-
ten, of stuur je dan de ventilatie in de war? Som-
mige mensen gaan twijfelen omdat ze goedbe-
doelde adviezen krijgen van mensen die zeggen 
het allemaal te weten, maar het energieconcept 
van het huis evenmin doorgronden. De bewoner 
moet dan bij de juiste persoon zijn vraag kunnen 
stellen. Ashwan Samoedj (bewoner van Tonica en 
Largo): “Ik kom uit een oude woning in Rotter-
dam-Zuid. Daar had ik gevelkachels. Dus als het 
koud was, dan stookte ik de boel zo op. Hier kost 
dat meer tijd. Dat wist ik eerst niet. Ik dacht dat de 

Hoe tevreden bent u over de informatie die u 
heeft ontvangen?

Zeer tevreden 9%

Tevreden 37%

Neutraal 33%

Ontevreden 17%

Zeer ontevreden 4%

Weet niet 1%
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Van energielabel G naar 
gemiddeld een energielabel A
De isolatie-eisen in de bouw zijn hoog.  
Goede isolatie, hoge luchtdichtheid en het  
beperken van koudebruggen zijn essentieel.

Wanden en plafonds in 353 woningen
In de Utrechtse wijk Lombok zijn de renovatiewerkzaam- 
heden inmiddels in volle gang. Gestart is met een grootschalige 
woningaanpak van 353 woningen. Met behoud van de karakte-
ristieke uitstraling worden alle huurwoningen verbeterd op het 
vlak van wooncomfort en energieverbruik.

De huizen stammen uit de jaren 20, zijn niet geïsoleerd en 
hard toe aan een opknapbeurt. De gevels, daken en installaties 
worden rigoureus aangepakt en krijgen een upgrade krijgen 
van energielabel G naar gemiddeld een energielabel A.

Isoleren van binnenuit
Faay Vianen kreeg in het kader van deze renovatie de opdracht 
voor het leveren van na-isolerende voorzetwanden en plafonds. 
In dit project is ervoor gekozen om van binnenuit te isoleren 
met het W’all-in-One® PG60-system. De PG60 system is 
een slanke (60 mm) na-isolerende voorzetwand welke een 
hoge thermische isolatie biedt bij een minimale dikte en een 
blijvend thermisch rendement.

Dampremmende folie voorkomt fouten
Dit systeem bestaat uit een combinatie van PIR verlijmd op een 
9,5 mm dikke gipsplaat. De PIR-plaat heeft aan beide zijden 
een dampremmende folielaag. Dat is handig, omdat in de bouw 
nog vaak fouten worden gemaakt met het aanbrengen daarvan. 
Dit ‘totaalsysteem’ is makkelijk te verwerken en draagt zeker bij 
aan een vermindering van faalkosten. 

Op lengte aangeleverd
Aangezien het om wanden voor ruim 350 woningen gaat, 
kan Faay in plaats van de standaard 300 cm lange panelen 

nu de exacte lengtemaat, in dit geval 280 cm, leveren. Door 
het volume van de afname van grondstoffen PIR en gips, is 
het voor de leveranciers ook mogelijk op de juiste maat te 
produceren en aan te leveren. Dit alles scheelt aanzienlijk in 
aanschafkosten, arbeidstijd, materiaalkosten en (zaag)afval. 
En zo treedt er nergens in de keten materiaalverlies op, wat de 
duurzaamheid ten goede komt.

Comfortabel wonen
Het feit dat Wa’ll-in-One® een prefab totaalsysteem is met 
bijhorende montagesnelheid zorgt voor minimaal bouwoverlast 
voor de bewoners. Zeker een pre in dit project aangezien de 
renovatie in bewoonde staat wordt uitgevoerd. Dankzij deze 
renovatie voldoen de huizen straks weer helemaal aan de 
eisen van deze tijd. En dat is belangrijk voor de (toekom-
stige) bewoners. De woningen gaan van energielabel G naar 
gemiddelde label A en zijn duurzamer, gezonder en veiliger. 
Daarbij profiteren de bewoners in de toekomst van een flinke 
besparing op de energielasten en zitten ze er ook nog eens 
warmpjes bij! 

Huurwoningen in zelfbeheer
Tijdens het voortraject is een proefwoning gerealiseerd 
om de principe-aanpak te testen en de bewoners een 
indruk te geven betreft de geplande renovatiewerk-
zaamheden. Na het grootschalige onderhoud worden de 
woningen door Bo-Ex overgedragen aan de bewoners in 
zelfbeheer. De bewoners gaan hun eigen wooncomplex 
bestaande uit verschillende woonblokken en straten zelf 
onderhouden en sociaal beheren.
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Luchtdicht bouwen? Ook Hakron natuurlijk!
Hakron biedt een breed assortiment producten en oplossingen 
voor luchtdicht bouwen. Vanaf de prille ontwerpfase tot na de op-
levering kunt u met uw vragen terecht bij Hakron voor een des-
kundig advies, waarbij onze buitendienst u graag ook advies en 
voorlichting op locatie aanbiedt.
 
Hakron richt zich, vanuit haar expertise, met haar pakket luchtdicht  
bouwen op aansluitingen in de gevel- en ruwbouw. Enkele productvoor-
beelden zijn:

 �  Blowerproof Liquid Brush LD is een watergedragen po-
lymeerpasta die opdroogt tot een luchtdichte, damprem-
mende en flexibele coating met goede hechting op diverse 
ondergronden. Toepassing o.a. bij het luchtdicht maken 
van aansluitingen aan de binnenzijde van het binnen-
spouwblad. Zet met Blowerproof een grote stap richting de 
BENG-eisen!

 �  Hakron Spuitpolymeer LD, spuitbare en verkwastbare 
coating om kieren en naden elastisch en duurzaam lucht-
dicht af te dichten.

 �  CS Easy Folie LD is een speciale, volledig klevende en 
bepleisterbare, folie voor duurzame lucht- en damprem-
mende afdichtingen. Uitstekend toepasbaar bij binnen- 
toepassingen in luchtdicht bouwen.

 
Helpende hand/testen
De genoemde producten kunt u in de meeste gevallen zelf aanbrengen. U 
kunt de Hakron-kwaliteitsproducten ook vakkundig laten aanbrengen door 
onze divisie Innofix B.V.  Daarnaast biedt Hakron voor het (eventueel) tus-
sentijds meten van de luchtdichtheid twee methoden aan: de sonartest en 
de blowerdoortest.

Luchtdicht bouwen

Meer weten? 
Download op 

www.hakron.nl de 
brochure Luchtdicht 

Bouwen of 
maak een afspraak 
met een van onze 

technisch adviseurs!

www.hakron.nl

Meer informatie: 
T: 0341 - 27 88 10 
E: verkoop@hakron.nl 
I: www.hakron.nl
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Eenvoudig BENG
RC-berekeningen maken

Bĳ  het bepalen van de BENG-eisen is de kostenoptimaliteits-
studie leidend geweest. Uit deze studie is onder andere 
gebleken dat de isolatie-eisen uit het Bouwbesluit kosten 
optimaal zĳ n.  Naast de invoering van de BENG-eisen worden 
per 1 januari 2021 ook de minimale RC-eisen gewĳ zigd in 3,7 voor 
de vloer, 4,7 voor de wand en 6,3 voor het dak. Echter deze 
wĳ zigingen in de RC-eisen hebben geen gevolgen voor de 
benodigde isolatiedikte, deze blĳ ft namelĳ k ongewĳ zigd. Dit 
heeft te maken met het feit dat de correctiefactor van 5% voor 
bouwkwaliteit wordt geschrapt in NTA 8800 en vervangen wordt 
door een verhoging van 5% bĳ  minimale eisen voor warmte-
isolatie bĳ  uitwendige scheidingsconstructies. In het geval dat 
de RC-waarden hoger zĳ n dan vereist in het Bouwbesluit, levert 
de NTA 8800 wel een ca. 5% kleinere isolatiedikte op voor 
dezelfde RC-waarde.

Alle vergunningen die ná 1 januari 2021 worden aangevraagd 
moeten voldoen aan deze nieuwe eisen. Met de ROCKWOOL
Rekenhulp berekent u gemakkelĳ k wat dat inhoudt voor de 
isolatiediktes voor uw project.

ROCKWOOL Rekenhulp vernieuwd
Met de gratis online rekenhulp maakt u snel en gemakkelĳ k 
thermische berekeningen voor de meest voorkomende 
constructies. In een handomdraai berekent u de RC-waarden 
voor bĳ voorbeeld muren, wanden, gevels daken en vloeren met 
ROCKWOOL producten op PC, tablet en smartphone.

De Rekenhulp is nu ook geschikt voor projecten waarbĳ  de 
vergunning ná 1 januari 2021 wordt aangevraagd. Hierin worden 
de RC-berekeningen gemaakt volgens NTA 8800, conform het 
Bouwbesluit.  

De Rekenhulp is gratis beschikbaar op onze website.

Voor meer informatie:  
rockwool.nl/beng

Vanaf 1 januari 2021 moeten nieuwe 
gebouwen aan de BENG-eisen voldoen. 
Bĳ  deze eisen wordt verwezen naar de nieuwe 
bepalingsmethode NTA 8800. Deze methode 
vervangt een aantal huidige normen, 
waaronder de NEN 7120 waarmee de EPC
wordt bepaald en de NEN 1068 voor de 
thermische isolatie van gebouwen.
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