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Na de Tweede Wereldoorlog was er in Nederland een groot tekort aan woningen. Dit tekort
werd mede opgevangen door woningen te bouwen volgens alternatieve (niet-traditionele) bouwmethoden. Deze alternatieve methoden hadden met elkaar gemeen dat minder schaarse materialen (zoals bakstenen) en minder geschoolde arbeiders nodig waren. Het Nemavo-Airey bouwsysteem was een van deze methoden. Voor de bouw van Nemavo-Airey woningen werden veel betonnen elementen gebruikt. Veel arbefd kon worden uitgevoerd door ongeschoolde arbeiders. De
buitenwanden van Nemavo-Airey woningen
uit gewapend betonnen stijlen, waartegen
aan de buitenzijde gewapend betonnen panelen
zijn. Aan
binnenzijde van de stijlen
bevinden zich houtwolcementplaten en een
van drijfsteen. De vtoeren bestaan uit stalen tralieliggers, met claar bovenop houten vloerdeien. Het dak bestaat vaak uit (traditionele) houten sporen met daarop een dakbedekking (baanvormige dakbedekking dan wei dakpannen).
Eengezinswoningen die gebouwd zijn volgens het Nemavo-Airey systeem voldoen niet aan de
eisen van deze tijd: de woningen zijn klein, en zowel de thermische isolatie als de geluidsisolatie
is slecht. Het energiegebruik voor ruimteverwarrning is hoog. Dit resulteert in een hoge energierekening voor de bewoners, een relatief groot beslag op de eindige gasvoorraden en een hoge uitstoot van broeikasgassen (C02). Sloop van de woningen leidt tot een grote hoeveelheid afval en
kapitaalvernietiging. De impact op het leven van de bewoners is groot (hun 'thuis' wordt gesloopt). En dit terwijl wijken met Nemavo-Airey woningen zeker ook positieve eigenschappen
hebben: ze zijn vaak ruim van opzet, met veel groen, veel voorzieningen en een locatie dichtbij
het stadscentrum. In dit afstudeeronderzoek is daarom een renovatiemethode ontwikkeld om het
comfort in Nemavo-Airey woningen weer op peil te brengen en het energiegebruik fors te reducereno De doelstelling van dit project is als voigt omschreven:

Het ontwikke/en van ee:n renovatiemethode voor rijtjeswoningen die gebouwd zijn vo/gens het
jaar/ijks
in de waning signifiNemavo-Airey systeem, bij toepassing waarvan
cant afneemC het wooncomfort wordt verbeterd en de woning in potentie geschikt wordt voor
veranderende woonbehoeften, waarbij tevens
bewoning door huishoudens met uiteenlopende
rekening gehouden wordt met de financiiMe haalbaarheid van de methode.
Ten aanzien van het energiegebruik is de nadruk gelegd op net verlagen van het energiegebruik
v~~r ruimteverwarming. Er is gestreefd naar een energiegebruik voor ruimteverwarming van circa
30 kWh/m 2a (30 kWh per vierkante meter gebfUiksopperv~akte per jaar).

Een aantal Nemavo-Airey rijtjeswoningen in

buurt 'Jeruzalem' in Helmond zijn gebruikt als

case study voor dit project. Het zijn sociale huurwoningen, eigendom van woningbouwvereniging Volksbelang. De woningen hebben drie slaapkamers en bestaan ult twee verdiepingen (er is
geen zolder). De totale gebruiksoppervlakte is slechts 73A m2.
De therrniscne isolatie van de case study woningen is (gemeten volgens de huidige maatstaven)
slecht, varierend van Rc==0,2 m 2 J<IVV voor de houten vloer tot Rc=l,l m2 J<IVV voor het (voor die
tijd dus goed gelsoleerde) dak. In de ongeYsoteerde aluminium kozijnen zit dubbele beglazing
(U=3,3 W/m 2 K).
Onder de bewoners van de case study woningen is een enquete verspreid, waarin onder andere
gevraagd werd naar het stook- en venti latiegedrag van de bewoners, en naar het jaarl ij kse gasverbruik. In drie woningen met een 'gemiddeld' gasverbruik zijn metingen verricht, waarbij het ver-

v

loop van Iuchttemperatuuf, luchtvochtigheid en Ccn-gehalte in de woonkamer is geregistreerd.
Op basis van aile verzamelde informatie zijn met MATLAB HAMBASE modellen gemaakt van de
drie gemiddelde woningen, Het HAMBASE model van
van
drie woningen heeft in het
vervolg van dit project gediend als basis voor het model van het renovatiepfan. Het energiegebruik voor ruimteverwarming in deze woning wordt ingeschat op 1030-1140 m]
(137-152 kWh/m2 a), Het energiegebruik voor tapwaterverwarming wordt ingeschat op ongeveer
430 m3 gas per jaar (57 kWh/mla),
Om inzicht te verkrijgenin de mogelijkheden om het wooncomfort te verbeteren is een literatuurstudie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de volgende aspecten van wooncomfort van groot belang
zijn: afmetingen van ruimtes en de indeling van de waning; thermische isolatie; geluidsisolatie;
flexibiliteit en aanpasbaarheid; en daglicht en
Ten
van
zijn dan
ook eisen opgesteld waaraan het te ontwikkelen renovatieplan dient te voldoen. Het blijkt dat in
de huidige situatle vooral de keuken (4,8
de badkamer (1,8 m 2) en
en derde
2
2
Ook is er in de woningen geen aparte ruimte voor het
slaapkamer (9,1 m en 5,4 m ) te klein
wassen en drogen,
Uit de resultaten van de enquete blijkt dat het grootste deel van de bewoners
aileen
stookt op de begane grond. In
van
woningen wordt ook de badkamer op de
van de woningen ook de slaapkamers verwamld
Daarverwarmd, terwijl in slechts 1
naast valt op dat de bewoners hun woning veel ventileren door middel van het openzetten van
ramen, vooral op de verdieping: zelfs gedurende koude peri odes staan
ramen op de verdieping
gemiddeld meer dan 11 uur per dag open.
In energiezuinige woningen wordt over het algemeen een balansventilattesysteem met warmteterugwinning ge'installeerd. Door zo'n
wordt warmte teruggewonnen uit de (warme) afvoerl ucht, waardoor de (koude) toevoeducht sterk opgewarmd wordt. Door het openzetten van
ramen raakt
echter uit balans.
het comfort vQor
bewoners lager
zijn. Blijkbaar !>tellen bewoners een koele,
slaapkamer op prljs (anders .lOuden zij de ramen niet open doen). Zo'n koefe, ifrisse' slaapkamer wordt eerder gerealfseerd wanneer de Jucht
op natuurlijke wijze toegevoerd wordt.
Om deze
is dan ook een nieuw ventiiatieconcept ontwikkeld: een systeem met balansventilatie met warmteterugwinning in de verwarmde zone (op
grond), en natuml1jke
toevoer en mechanische afvoer in de onverwarmde zone (op de verdieping).
twee zones
worden van elkaar gescheiden door middel van een luchtdicht aangesloten deur. De verdiepingsvloer wordt licht ge'isoleerd. Uit een
van ventHatieconcepten blijkt dat het
bruik bij toepassing van dit nieuwe concept ongeveer vergeiijkbaar is met het energiegebruik bij
toepassing van een
met balansventilatie met warmteterugwinning in
woning.
Het ontwikkelde renovatieplan omvat een klein woningtype (met twee slaapkamers), met een
uitbreiding op de begane grond, en een groot woningtype (met drie slaapkamers), met een uitbreiding op zowel begane grond
verdieping.
is mogelijk om het kleine woningtype op een
later moment te verbouwen tot het grote woningtype. Vooral keuken (10,1
en badkamer (3,8
2
m ) zijn na renovatie een stuk ruimer. Ook is in
nieuwe situatie een was- en droogrulmte toegevoegd. In het grote woningtype worden ook de tweede en derde slaapkamer sterk vergroot (tot
13,3 m2 en 9,2 m 2). De gebruiksoppervlakte van het kleine woningtype is 88,8 rn2 (+ 15,4 m 2), die
van het grate woningtype is 106,8 m2 (+33,4 m2 ).
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haj-,nnr>.on fundering en de begane
uitbreiding wordt als voigt opgebouwd: de
worden ter plaatse gestort. De constructie
uit twee stalen porta(prefab) verdiemet geprefabriceerde houtskeletbouw
dak) is
van gewapend beton.
pingsvloer (in het geval van het kleine woningtype is dit
is opgebouwd uit prefab sandwichelementen met

het bestaande gedeelte als in de uitbreiding
(U::::1,O W/m2 K) en H
wordt 30 mm isolatie geplaatst. De
ng) worden geYsoleerd door middel van een
king. Ook vloeren en daken worden goed
na renovatie van 4,5 m2 KJW (dak uitbreidi
moei
te isoleren
van

houten kozijnen met een koude-

1,1 W/m 2 K) geplaatst. Op de verdiebestaande woning als de uitmet steenstripafwerwarmteweerstand van de buitenschil
m2 KJW (wand uitbreiding), afgezien
grand vloer en kelder.

renovatie wordt het
HAMBASE simulaties
voor
in
l
2
per jaar (1
kWh/m a), en in het grote woningtype 1
woningtype 120-220 m
2
energiegebruiken per vierkante meter
per jaar (14-24 kWh/m a).
bruiksoppervlakte zijn echter gebaseerd op
van de woning,
de
onverwarmde oppervlakte. Wanneer
oppervlakte gekeken wordt, worwoningtype en 31-52 kWh/m2a
den de getallen een stuk hoger: 24-44 kWh/m2 a voor
voor het grote woningtype. Vooral
en infiltratievoud is in de HAMBASE model
een onzekere factor. Oit leidt tot een zeer
'bandbreedte' voor het energiegebruik voor ruirnteverwarming.
Door een combinatie van
wordt een grate bespari ng op
wordt gereduceerd tot een geschatte 130
triciteitsgebruik zal door
aangelegd wordt, terwijl in de UC;.:>laa.
De huurprijzen van
huidige situatie, tot resoe<:n
bewoners zu I

(waaronder de instal/atie van een douchepijp-wtw)
k voor tapwaterverwarming gerealiseerd. Oit
een besparing van circa 70%. Het elekaangezien een nieuwe ventilatie-instal
op natuurlijke wijze geventileerd werd.
stijgen, van circa €340 per maand in
en €51O voor het kleine en grote woningtype.
minder kwijt zijn voor gas, water en licht.

Door
is
onderzocht. Het blijkt
levensduurverlenging dan
lijk is. Het
een haalbaar alternatief vormen voor het Ann':>'M'
ploiteren van
Het is dan wei noodzakelijk
afweging gemaakt wordt tussen
zo'n 50 jaar
non""", is
genomen
(er moet
bezuinigd worden). Het
cieel niet haalbaar, ook
bij een levensduurverlenging van 50 jaar.
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S UMMARY
After the Second World War there was an enormous shortage of housing in the Netherlands.
There was also a shortage of traditionally used building materials (e.g. bricks) and skilled labour.
Therefore, the large demand for new housing was partly solved by using alternative building
methods, requiring better available building materials and less skilled labour. The Nemavo-Airey
building system was one of these methods. The walls of Nemavo-Airey dwellings consist of small,
prefabricated reinforced concrete columns. On the outside of these columns, reinforced concrete
panels are placed . On the inside there are woodwool cement slabs and a shiner course of pumice
concrete blocks. Floors are made of steel lattice girders, covered with wooden boards. The roof is
often (more traditionally) made of wooden beams, covered with wooden boards and roll roofing
or roofing tiles.
Today, Nemavo-Airey single-family dwellings are considered outdated: they are small, and
thermal insulation as well as acoustic insulation is limited. The energy consumption for space
heating is high . This results in a high fuel bill for the occupants, a relatively large use of the finite
natural gas reserves, and a large emission of greenhouse gasses (CO:!). Demolition of these houses
leads to a large waste of materials and capital. Of course it also has a large impact on the life of
the inhabitants: their 'home' is demolished. However, Nemavo-Airey housing developments also
show some significant advantages today: they are often spacious, with lots of greenery and facilities, and a location close to the city centre. Therefore a renovation method for Nemavo-Airey
single-family dwellings is developed in this graduation project, with the improvement of comfort
for the occupants and the reduction of the energy consumption as main objectives. The goal of
this project is formulated as follows:
The development of a renovation method for Nemavo-Airey terraced houses, in such a way that
the yearly energy consumption is significantly reduced, comfort for the occupants is improved and
the houses become potentially suitable for occupants with varying and changing needs, while also
taking into account the financial feasibility of this method.
With regard to the energy consumption, most attention has been paid to the reduction of the
energy consumption for space heating. The targeted energy consumption for space heating is approximately 30 kWh/m2 a (30 kWh per square metre of usable floor area, per year).
A number of Nemavo-Airey terraced houses in the city of Helmond, in a neighbourhood called
'Jeruzalem' have been used as a case study for this project. These houses are owned by housing
association 'Volksbelang'. The usable floor area is only 73,4 rn2, divided among a ground floor
and a first floor (with three bedrooms) .
The thermal insulation of the case study houses is -according to modern standards- very limited,
varying from Rc=0,2 m 2 K/W for the wooden floor, to Rc=l,7 m 2 K/W for the roof (which is relatively well insulated). The window frames are made of aluminium (without thermal barrier), in
which double glazing is placed (U=3,3 W/m 2 K).
In order to gain insight into the average natural gas consumption and the way the houses are
used by the occupants, a survey has been carried out. In three dwellings with an 'average' natural
gas consumption, measurements have been made of air temperature, relative humidity and CO:!concentration. Based on all available information, models have been made of the three average
dwellings, using MATLAB HAMBASE. The HAM BASE model of one of the dwellings has been
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In the existing part of the dwelling as well as in the addition, wooden window frames with a
thermal breakage (U=l,O W/m2K) and Low-E double glazing (U=l,l W/m2K) are placed. On the
upper floor, 30 mm of thermal: insulation are added. The outer walls (of the existing dwelling and
the addition) are insulated using an external wall insulation system with brick facing strips. Also
floors and roofs are weill' insulated. After renovation, the thermal resistance of the building shell
varies from 4,5 m2 K/W (roof of the addition) to 6,9 m2 K/W (walls of the addition), apart from a
few parts of the existing ground floor and basement that are difficult to insulate.
The energy consumption for space heating is significantly reduced. According to the HAM BASE
simulations, the energy consumption for space heating in the small type of dwelling will be 120220 m3 of natural gas per year (1 3-24 kWh/m 2 a). The energy consumption in the large type of
dwelling will be 150-260 m3 of natural gas per year (14-24 kWh/m2a). However, the above mentioned energy consumption per square metre of usable floor area is based on the entire usable
floor area of the dwelling, including the non-heated area. When only the heated area is taken into
account, the numbers are much higher: 24-44 kWh/m 2a for the small type of dwelling, and 31-52
kWh/m 2 a for the large type of dwelling. Especially the ventilation- and infiltration rate is a very
uncertain factor in the HAM BASE models. As a result, the bandwidth of the energy consumption
for space heating is ,Iarge.
As a result of a combination of measures (including the installation of a drain-water heat recovery device in the shower), a large reduction of the energy consumption for tap water heating is
realised. It is decreased to an estimated 130 m3 of natural gas per year: a 70% reduction. The use
of electricity will increase slightly after renovation, since a new ventilation system is installed.
After renovation, the rents will have to be raised, from approximately €340 a month in the current situation, to about €460 for the small type of dwelling and €510 for the large type of dwelling. However, monthly costs for energy will be reduced with approximately €60.
The financial feasibility of the renovation plan has been examined by housing association
Volksbelang. It appears that a longer life span extension than the usual 25 years is necessary. The
large type of dwelling can be a feasible alternative to (unaltered) continuation of the existing
dwellings. However, a life span extension of about 50 years is necessary. Also, costs and benefits
of the measures taken have to be evaluated (cutbacks are necessary). The small type of dwelling is
not a financially feasible option, not even with a life span extension of 50 years.
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1. ACHTE RGROND: HET N EMAVO- AIR EY BO UWSYSTEEM
1.1

DE NAOO RLOG SE BOUWOPGAVE

Na de Tweede Wereldoorlog was er in Nederland een groot tekort aan woningen. AI voor de
uitbraak van de oorlog was er sprake geweest van een woningtekort, en na de oorlog was van het
vooroorlogse bestand van 2,2 miljoen woningen ongeveer een kwart (circa 550.000 woningen)
vervvoest of beschadigd (Messchaert, 2004). Daarnaast had de bouwproductie tijdens de oorlog
nagenoeg stilgelegen en waren er dus geen noemenswaardige aantallen woningen bijgebouwd.
De naoorlogse huwelijks- en geboortegolf zorgde ook nog eens voor een grotere vraag naar woningen.
De bouwproductie kwam na de oorlog maar moeizaam op gang. Er was sprake van een groot
tekort aan materialen, vooral bakstenen. Daarnaast waren er niet genoeg vakarbeiders. Het woningtekort kon dus niet opgelost worden door aileen traditionele woningen te bouwen (aangezien
daar onder andere bakstenen en geschoolde metsel'aars voor nodig zijn). Daarom werd gezocht
naar alternatieve bouwmethoden, waarbij minder schaarse materialen en minder geschool'de arbeiders nodig waren.
AI in 1943 werd de Stichting Ratiobouw opgericht, die de ontwikkeling van deze nieuwe bouwsystemen moest stimuleren. Door deze stichting werden nieuwe bouwsystemen technisch en
economisch beoordeeld . Tevens werden proefwoningen gebouwd. In de periode 1947-1957 beoordeelde de stichting 360 bouwsystemen, waarvan 60 het tot de bouw van een proefwoning
brachten. Slechts enkele systemen werden echter goed genoeg bevonden voor uitvoering: van de
360 systemen bleven er maar zes over, waaronder het Nemavo-Airey systeem (Messchaert, 2004;
Priemus & Van Elk, 1970).
Door de overheid werd de toepassing van nieuwe bouwsystemen financieel gesteund. Wanneer
een Nederlands bedrijf een bouwsysteem wilde gaan toepassen dat was goedgekeurd door de
Stichting Ratiobouw, kreeg dit bedrijf van de overheid een toeslag van 10% op de aanneemsom.
Deze financiele bijdrage was bedoeld als deelname van de overheid in de aanvangsinvesteringen
(priemus& Van Elk, 1970).

1 .2

DE ONTWIKKELING EN TOEPASSING VA N N EMAVO-AIR EY

De procedure van ontwikkeling, beoordeling en uiteindelijke toepassing van de nieuwe bouwsystemen verliep minder snel dan gewenst. Om gang te brengen in de industrialisatie van de woningbouw ging de overheid daarom zelf in het buitenland op zoek naar een voor Nederland geschikt bouwsysteem. Oit resulteerde in 1947 in de introductie van het Airey-systeem (zie figuur
1.1 op de volgende pagina).
Het Airey-systeem was door Sir Edwin Airey in Leeds, Engeland ontwikkeld. De wanden van dit
systeem bestonden uit een skelet van sti'jve portaaltjes (ieder bestaande uit drie betonnen stijlen
en twee stalen traliebalkjes) waartegen aan de buitenzijde betonnen platen gepotdekseld werden
aangebracht, en aan de binnenzijde gipsplaten (Berghoef, 1951). Tevens werden houten onderdelen toegepast. Aan de bouw van een Airey-woning kwam dus geen enkele baksteen te pas. Met
het systeem kon een grote besparing op materiaalgebruik en geschoolde arbeid bereikt worden .
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Volgens berekeningen kon maar liefst 40% van de arbeid overgebracht worden van de bouwplaats naar de fabriek (Messchaert, 2004).
In het Engelse systeem zijn -door de constructie met stijve portaaltjes- aileen zeer kleine raampjes met een dagbreedte van ongeveer 350 mm mogelijk, met een borstweringshoogte van ongeveer 1 meter (zie figuur 1.1). Deze kleine raampjes zouden in Nederland niet gewaardeerd worden. Dit betekende dat het noodzakelijk was om de hoofdopzet van de constructie te wijzigen.
Daarnaast viel aan het Engelse systeem nog veel te verbeteren wat betreft de fabricage van de onderdelen en de bouwdetails (Berghoef, 1951). De ontwikkeling van de Nederlandse versie van het
systeem werd opgedragen aan NEMAVO (Nederlandse Maatschappij voor Volkshuisvesting), een
vennootschap tussen het ministerie van Volkshuisvesting en Wederopbouw, institutionele beleggers, bouwnijverheid en bouwindustrie. Het Engelse systeem werd door NEMAVO aanzienlijk
verbeterd. De constructiewijze met vormvaste portaaltjes werd losgelaten, waardoor in het Nederlandse systeem bredere ramen mogelijk zijn. Tevens werden speciale stalen tralieliggers voor de
vloeren ontworpen, werd de vorm van de betonnen stijlen aangepast, en verdween de gepotdekseide vorm van de buitenbeplating. Het aan de Nederlandse situatie aangepaste systeem werd
Nemavo-Airey (N.A.) genoemd (zie figuur 1.2). Voor een meer gedetailleerde beschrijving van dit
systeem wordt verwezen oaar paragraaf 4.2 op pagina 17.

Fig 1.1 Engelse Airey woningen

Fig 1.2 Nederlatldse Nemavo-Airey woningen

(Geograph British Jsles)

In de eerste jaren werden vooral eengezinswoningen in het Nemavo-Airey systeem gebouwd.
Later werd het systeem ook toegepast om etagewoningen te bouwen. Verspreid over het hele land
zijn N.A. woningen te vinden. In Amsterdam werd het systeem duidelijk het meest toegepast,
vooral voor de bouw van etagewoningen.
Tot en met 1961 werden ongeveer 8000 N.A. woningen gebouwd, waaronder meer dan 4300
eengezinswoningen en 3500 etagewoningen. Na 1961 begon de productie terug te lopen. In diezelfde periode verschoof in Nederland het accent van de vernieuwingen steeds meer naar de
gietbouwsector. In 1966 werden aile rechten overgedragen aan N.V. Mesa. Dit bedrijf richtte het
systeem vooral op de productie van bungalows. Na 1970 is het systeem nagenoeg verdwenen
(Priemus & Van Elk, 1970).
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2. 1 AANL EID ING
Toen de Nemavo-Airey woningen net gebouwd waren yond men ze ruim, ze:lfs luxe (in vergelijking met de vooroorlogse woningen). Nu, 50 jaar later, is de situatie omgekeerd: dit soort woningen staat te boek ab weinig comfortabel. Allereerst zijn de woningen erg klein . Daarnaast is er
sprake van een slecht binnenklimaat. De woningen zijn nauwelijks thermisch geYsoleerd, met
koude oppervlakken en tocht (bijvoorbeeld koudeval bij de ramen) als gevolg. Het toegepaste systeem van geheel natuurlij,ke venti ,latie, gecombineerd met de slechte luchtdichthei,d van de woningen kan ook zorgen voor tochtklachten. Ook is sprake van geluidsoverlast als gevolg van de
slechte geluidsisolatie tussen de woningen .
Een tweede probleem wordt gevormd door het hoge energiegebruik voor ruimteverwarming in
de woningen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de slechte thermische isojatie, gecombineerd
met grote verliezen door ventilatie en infiltratie. Ook het energiegebruik voor tapwaterverwarming
is vaak relatief hoog, doordat bijvoorbeeld een ketel met hoog rendement en een spaardouche
ontbreken. Aan dit hoge energiegebruik kleven nogal wat bezwaren:

*

De energierekening van de bewoners is hoog
Voor de bewoners heeft het hoge energiegebruik een hoge energierekening tot resultaat. De
verwachting is dat de energieprijzen verder zulrlen stijgen, waardoor bewoners steeds geconfronteerd zul'len worden met een verdere verhoging van de maandlasten .

*

Er wordt een relatief groot beslag gelegd op de eindige gasvoorraden
Gas is een fossiele brandstof en de voorraden hiervan zijn niet onuitputtelijk. Het is dan ook
verstandig om er zuinig mee om te springen, zodat ook toekomstige generaties de beschikking kunnen hebben over deze energiebron. In de nauwelijks ge·J·soleerde Nemavo-Airey
woningen is dit duidelijk niet het geval.

*

De uitstoot van broeikasgassen is hoog
Bij de verbranding van gas (ten behoeve van ruimteverwarming of tapwaterverwarming)
ontstaat C02, een broeikasgas. Aigemeen wordt aangenomen dat de stijgende hoeveelheid
broeikasgassen in de lucht (het versterkte broeikaseffect) de belangrijkste oorzaak is van de
opwarming van de aarde. Om deze opwarming te beperken zijn bijvoorbeeld in internationaal verband afspraken gemaakt (Kyoto-protocol). De huidige Nederlandse regering zet fors
in op duurzaamheid, en streeft naar een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen
met 30% in 2020 ten opzichte van 1990 (VROM, 200f'b) .

Aangezien bij de bouw van naoorlogse woningen zoals de Nemavo-Airey woningen geen ellkeIe rekening werd gehouden met het energiegebruik, is door het verbeteren van dit soort woningen
nog veel winst te boeken. Oit past in de duurzame ontwikkeling die ook de Nederlandse overheid
nastreeft: grote energiebesparing, minder gebruik van de eindige voorradelil fossielle energiebronnen, minder uitstoot van broeikasgassen .
Van de circa 8000 Nemavo-Airey woningen die in Nederland gebouwd zijn, zijn er al een aantal gesloopt. Dit gaat gepaard met een grote hoeveelheid afval en met kapitaalvernietiging. Voor
de bewoners heeft een dergelijke ingreep een zeer grote impact: hun 'thuis' wordt gesloopt. De
wijken met Nemavo-Airey woningen hebben echter zeker ook positieve eigenschappen . Ze zijn
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vaak ruim van opzet, met veel groen . Ook zijn er veel voorzieningen (speelterreinen en scho'len,
buurtwinkelcentra) in de buurt. Daarnaast liggen ze vaak dicht bij de stadscentra. De mensen die
er wonen hebben vaak een sterke sociale binding met de wijk. En als laatste (ieder nadeel heeft
zijn voordeel) zijn de huren voor de woningen vaak laag, als gevolg van de gesignaleerde gebreken.
Is sloop van Nemavo-Airey woningen wei de enige juiste oplossing? Zou het niet mogelijk zijn
om de woningen ingrijpend te renoveren, en daarbij het comfortniveau weer op peil te brengen
en het energiegebruik fors te reduceren? Hierover gaat dit afstudeeronderzoek.

2.2

D OEL ST EL LING

Het doel van dit project is als voigt omschreven:

Het ontwikke/en van een renovatiemethode voor rijtjeswoningen die gebouwd zijn vo/gens het
Nemavo-Airey systeem, bij toepassing waarvan 1) het jaar/ijks energiegebruik in de woning significant afneemt, 2) het wooncomfort wordt verbeterd en 3) de woning in potentie geschikt wordt
voor bewoning door huishoudens met uiteen/opende en veranderende woonbehoeften, 4) waarbij
tevens rekening gehouden wordt met de financie/e haa/baarheid van de methode.
Dit onderzoek beperkt zich tot rijtjeswoningen die gebouwd zijn volgens het Nemavo-Airey
systeem. Etagewoningen blijven dus buiten beschouwing. Ook wordt niet gekeken naar samenvoegen of opsplitsen van woningen (de eengezinswoning wordt ails vast gegeven beschouwd).
Ten eerste wordt een significante afname van het energiegebrui lk tot doel gesteld. De focus
wordt hierbij gelegd op het verlagen van het energiegebruik voor ruimteverwarming. Er wordt gestreefd naar een energiegebruik voor ruimteverwarming van circa 30 kWh/rITa (30 kWh per vierkante meter gebruiksoppervlakte per jaar), fors minder dan de circa 60 kWh/rITa die in nieuwbouw rijtjeswoningen met een fPC van 0,8 nodig is (Boonstra, Clocquet & Joosten, 2006). Een
vergelijking tussen de gasverbruiken voor ruimteverwarming wordt weergegeven in figuur 1.3.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan het verlagen van het overige energiegebruik, met name
dat benodigd voor het verwarmen van tapwater.
Gebouwd voor 1975

1.800

Nieuwbouw 2009 (EPC=0.8)

Doelstelling: 30kWh/m2a

Passiefhuis
Energiegebruik [m3 gas/a]
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Fig 1.3 Vergelijking gasverbruik voor ruimte-

Fig 1.4 Uitbreidbaarheid (rood) vanuit een

verwarming voor een rijtjeswoning met een
gebruiksoppervlakte van 100 m2
(Boonstra e.a., 2006; SenterNovem, 2007b)

basistype (grijs en blauw)
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Een tweede onderdeel van de doelstelling vormt het verbeteren van het wooncomfort van de
woningen. Dit betekent het vergroten van de woningen en het moderniseren van de voorzieningen. Tevens betekent dit het verbeteren van het binnenklimaat en het verminderen van geluidsoverlast.
Het derde onderdeel van deze doelstelling -het in potentie geschikt maken van de woningen
voor huishoudens met verschillende woonbehoeften- verdient nog enige uitleg. Er bestaat momenteel een grote diversiteit aan woonbehoeften (werken aan huis, kinderen een eigen plek, et
cetera). Dit komt met name door vergrijzing, individualisering en globalisering. De verwachting is
dat deze diversiteit steeds verder zal toenemen. Een woning krijgt toekomstwaarde door de mogelijkheid tot verandering in te bouwen (post, Van den Brand & Bouwmeester, 2006; VROM, 2000).
Daarnaast zullen voor de renovatie van de woningen grote investeringen nodig zijn. De levensduurverlenging zal daarom groot moeten zijn (men moet immers de tijd hebben om de investeringen terug te verdienen). Gestreefd wordt naar een levensduurverlenging van circa 40 jaar
(Schulze Darup, 2004, p. 43). Dit alles maakt flexibiliteit en aanpasbaarheid des te belangrijker.
Uitbreidbaarheid vanuit een (bescheiden) basiswoning wordt hier als een belangrijke oplossingsrichting gezien (zie figuur 1.4). De eengezinswoning is zeker niet het domein van de gezinnen: de
meerderheid van de eengezinswoningen wordt bewoond door huishoudens zonder kinderen
(V ROM, 2007 e ). Het is dan ook geen goed idee om bij renovatie iedere woning zo groot te maken
dat deze geschikt is voor een gezin met twee kinderen. Dit zorgt immers vaak voor een overmaat
aan ruimte voor andere huishoudens. Het moet echter wei mogelijk zijn om met meerdere kinderen in de woning te wonen, bijvoorbeeld door de basiswoning uit te breiden.
In de praktijk zullen de kosten van een renovatiemethode een belangrijk (zo niet het belangrijkste) criterium zijn. Daarom is het rekening houden met de financiele haalbaarheid van de methode toegevoegd als vierde en laatste onderdeel van de doelstelling.

2.3 ON D ERZO EKSVRAGEN EN -METHO D EN
De probleemstelling is als voigt geformuleerd:

Op welke wijze kunnen rijtjeswoningen die zijn gebouwd volgens het Nemavo-Airey systeem
worden gerenoveerd, zodanig dat 1) het jaarfijks energiegebruik in de woning significant afneemt,
2) het wooncomfort wordt verbeterd en 1) de woning in potentie geschikt wordt voor bewoning
door huishoudens met uiteenlopende en veranderende woonbehoeften, 4) waarbij tevens rekening gehouden wordt met de financiele haalbaarheid van de methode?
Bij deze probleemstelling zijn zes deelvragen opgesteld die als leidraad hebben gediend voor
dit onderzoek. Deze worden hierna genoemd, waarbij tevens aangegeven wordt welke onderzoeksmethoden gebruikt zijn om de vragen te beantwoorden . De selectie van een buurt met Nemayo-Airey woningen die als case study konden dienen vormde het startpunt voor het onderzoek .
Dit is de buurt 'Jeruzalem' in Helmond. In deze buurt staan huurwoningen die eigendom zijn van
woningbouwvereniging Volksbelang.

7.

Welke kenmerken hebben de voor dit onderzoek geselecteerde rijtjeswoningen die zijn gebouwd volgens het Nemavo-Airey systeem?
Aan de hand van tekeningen en rapporten, die verkregen zijn van de woningbouwvereniging, zijn de diverse kenmerken van de geselecteerde woningen onderzocht. Daarnaast is
een enquete onder de bewoners gehouden, waarin gevraagd werd naar hun gasverbruik,
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stookgedrag en ventilatiegedrag. Aan de hand van de informatie die hieruit
zijn enkele woningen met een representatief gasverbruik
In
woningen zijn metingen verricht (temperatuur, relatieve vochtigheld, C~). Ook is aan de bewoners van deze
hand van
meetwoningen informatie
over hun gebruik van warm tapwater.
aile verkregen tnformatie is met behulp van MATLAB HAMBASE de huidige s~tuatie in de
representatieve woningen gemodelleerd.
2.

Op welke wij'ze kan net wooncomfort verbeterd worden tot een niveau waarbij -v~~r zover
dit mogeltjk is binnen de randvoorwaarden die de bestaande woning met zicn meebrengtwordt voldaan aan de woonbenoeften van bewoners?
Aan de hand van literatuuronderzoek is ingeschat welke woonbehoeften mensen hebben.
Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen diverse literatuurbronnen. Naar aanreiding van
deze vergelijking is een pakket van eisen samengesteld voor het verbeteren van het wooocomfort in de geselecteerde Nemavo-Airey woningen.

3.

Op welke wijze kan de woning in potentie gescnikt gemaakt worden voor nuisnoudens met
uiteenlopende en veranderende woonbenoeften, onder andere door middel van uitbreid·
baarneid vanuit een basistype?
Door middel van literatuuronderzoek ~s onderzocht op welke manieren flexibiliteit en aanpasbaarheid van de woningen vergroot kunnen worden.
Met behulp van
conclusies ult de
onder de pllnten 2 en 3 is een ruimtelijk
ontwerp voor de uiteindelijke renovatiemethode gemaakt. Hierbij is op kwalitatieve wijze
rekening gehouden met de Kosten.

4.

Op welke
kan net energiegebruik voor ruimteverwarming worden verlaagd tot circa
30 kWn per m 2 gebruiksoppervlakte per jaar?
Door middel van literatuuronderzoek ~onder andere het bestuderen van voorbeeldprojecten) is onderzocht op welke manieren
energiegebruik voor ruimteverwarm;ng verlaagd
kan worden. De nadruk is hierbij gelegd op maatregelen die toegepast worden bij de bouw
van passiefhuizen en renovaties met passiefhuis-componenten.
Naar aanleiding van dit onderzoek is een pakket van maatregelen samengestefd om te komen tot de geste~de verlaging van het energiegebruik voor ruimteverwarming. Dit is gediaan
met behu~p van MATlAB HAMBASE, met als uitgangssituatie
onder punt 1 gemaakte
model. Hierbij is bijzondere aandacht besteed aan het effect van de diverse maatregelen op
het wooncomfort.

5.

Op welke wijze kan door middel van bouwkundige maatregelen het overige energiegebruik
worden verlaagd?
Aan de hand van literatuuronderzoek is onderzocht op welke manieren het energiegebruik
voor de bereiding van warm tapwater, voor elektrische apparatuur, en voor wassen en drogen verlaagd kan worden.
Naar aanleiding van dit onderzoek is een pakket van maatregelen samengesteld om het
overige energiegebruik substantieel te verlagen.

6.

Hoe verta/en de gevonden op/ossingen zich vervo/gens in een renovatiemethode met bijbehorende uitbreidingsingreep, waarblj tevens rekening gehouden wordt met de uitvoerbaarheid en de kosten van de renovatie?
Als laatste is de uiteindelijke renovatiemethode uitgewerkt op basis van het gedurende het
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onderzoek steeds gedetailleerder geworden voorontwerp. In opdracht van woningbouwvereniging Volksbelang zijn de kosten van deze renovatiemethode globaal bepaald door een
extern bureau. Tevens zijn de te vragen huurprijzen na renovatie bepaald. Met behulp van
deze informatie is door de woningbouwvereniging onderzocht of de renovatiemethode financieel haalbaar zal zijn.

2.4

REL ATIE TOT EERDER AFSTUDEERO NDERZOE K

Door diverse studenten is reeds afstudeeronderzoek gedaan naar het renoveren van bestaande
rijtjeswoningen, waarbij het verhogen van het wooncomfort en het verminderen van het energiegebruik voor ruimteverwarming steeds speerpunten waren. Traditioneel gebouwde rijtjeswoningen vormen steeds het onderwerp van deze onderzoeken . Een belangrijk verschil tussen deze
eerder afgeronde onderzoeken en dit afstudeeronderzoek is dat hier naar een heel ander soort
woningen gekeken wordt: de Nemavo-Airey woningen . Vooral de onderzoeken van Roelina Heijneman, Rob Wouters en Igor Sanjee zijn van belang geweest voor dit afstudeeronderzoek . Daarom worden deze onderzoeken hieronder kort behandeld.

*

Naoor/ogse woningen in de 21e eeuw: "De Comp/i-unit"
De doelstelling van dit onderzoek van Roelina Heijneman was 'het ontwerpen van een sne/

te p/aatsen uitbreiding voor een rijtjeswoning uit de jaren '50 of '60 met hierin een keuken
en badkamer, die gep/aatst kan worden terwij/ de bewoner in de woning aanwezig is en het
verhogen van de thermische weerstand van de bestaande schi/ van de woning, zodat de
woning over 10 jaar nog steeds gewi/d is en nog minstens 30 jaar vo/doer (Heijneman,
2004, p. 3). Een belangrijk uitgangspunt hierbij, was het minimaliseren van de overlast voor
de bewoners tijdens de renovatie.
De ontworpen (geprefabriceerde) unit heeft een stalen draagconstructie. De gehele inbouw
(keuken, badkamer) is hierin reeds aanwezig. Er kan gekozen worden voor het plaatsen van
een, twee of drie units. Bij het plaatsen van drie units krijgt de woning op begane grond,
eerste en tweede verdieping een uitbreidingsunit, waardoor de gebruiksoppervlakte met

36% toeneemt. Ook is het mogelijk om op een later moment nog units bij te plaatsen. Volgens berekeningen zorgen de genomen maatregelen (de plaatsing van goed ge'isoleerde
units in combinatie met het isoleren van de schil van de bestaande woning) voor een reductie van het energiegebruik van 60% (Heijneman, 2004).

*

Factor 10 energie reductie: ontwerp van een energie-renovatie-e/ement voor de doorzonwoning
Dit onderzoek van Rob Wouters heeft als doelstelling het verhogen van het comfort en het
reduceren van het gebruik van fossiele energiebronnen in doorzonwoningen uit de periode

1945-1965. Het streven is een reductie van het fossiele energiegebrui k met een factor 10.
Het ontworpen (geprefabriceerde) energie-renovatie-element is licht van gewi1cht. Een wOo
ning kan op plaatsen waar meer ruimte nodig is vergroot worden, door op die plaatsen een
energie-renovatie-element aan de woning te 'hangen': een nieuwe fundering is niet nodig.
De bewoners kunnen in de woning blijven tijdens de renovatie.
Door het goed isoleren van de schil van zowel de bestaande woning als de nieuwbouw
(dichte geveldelen, vloer en dak met een R-waarde van 5,0 m 2 K1W, beglazing met een Uwaarde van 1,0 W/m 2 K) kan het gasverbruik voor ruimteverwarming worden gereduceerd
met 78%. Door daarnaast gebruik te maken van balansventilatie met warmteterugwinning
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kan een reductie van 90% (factor 10) bereikt worden. Op het dak zijn PV-panelen en een
zonnecollector geplaatst om ook het energiegebruik voor warm tapwater en elektriciteit te
beperken (Wouters, 2006).

*

Energiezuinige renovatie van naoorlogse woningbouw: hoger wooncomfort, minder energie, minder afval, lagere kosten, langere levensduur, minder CO2 uitstoot
Door Igor Sanjee is een renovatiemethode voor naoorlogse rijltjeswoningen (bouwperiode
1948-1973) ontwikkeld, waarbij het doel was om een verhoging van het wooncomfort te
bereiken, in combinatie met een verbeterde flexibiliteit ten behoeve van toekomstige
woonwensen. Een tweede doelstelling was het vedagen van het energiegebruik voor rUiHlteverwarming tot ongeveer de helft van het energiegebruik van nieuwbouwwoningen in
2007 (circa 450 m 3 gas per jaar in plaats van 900 m3 gas per jaar).
De verhoging van het wooncomfort wordt onder andere bereikt door het vergroten van de
woning. Dit gebeurt door de plaatsing van geprefabriceerde betonnen vloerplaten, met
daarop geprefabriceerde stalen units met houtskeletbouw gevelvullingen.
Door de gehele woning (bestaand en nieuw deel) zeer goed te isoleren en door gebruik te
maken van balansventi latie met warmteterugwinning, kan het energiegebruik voor ruimteverwarming beperkt worden van 2174 m3 gas (bestaande woning) tot 439 m3 gas (renovatieplan). Indien de renovatie op Bouwbesluit-niveau wordt uitgevoerd, is slechts een reductie tot 1635 m 3 gas mogelijk (Sanjee, 2007).

2.5

MAATSCI AP PELIJK BELA NG

De uitputting van fossiele energiebronnen vormt een steeds nijpender probleem. De broeikasgassen (voornamelijk C02) die vrijkomen bij de verbranding van deze energiebronnen dragen bij
aan het (versterkte) broeikaseffect. Dit probleem staat ook hoog op de politieke agenda. Dit afstudeeronderzoek richt zich onder andere op het verminderen van het energiegebruik in rijtjeswoningen gebouwd volgens het Nemavo-Airey systeem. Door het energiegebruik ill deze relatief
veel energie gebruikende woningen te verlagen zal het gebruik van fossiele energiebronnen en de
daarmee gepaard gaande uitstoot van broeikasgassen in deze woningen dalen. Hiermee wordt
een bescheiden bijdrage geleverd aan het oplossen van het probleem.
Het slopen van Nemavo-Airey woningen zorgt voor het ontstaan van afval en voor kapitaalvernietiging. Nieuwe materialen en productiecapaciteit zijn nodig om vervangende woningen te
bouwen. En dit terwijl in Nederland sprake is van een woningtekort (in 2002 was er een tekort
van 170.000 woningen (VROM, Dossier Woningproductie)) en er momenteel onvoldoende
'nieuwe' nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Het grootschalig renoveren van Nemavo-Airey woningen, waarbij het wooncomfort weer op hedendaags niveau wordt gebracht, kan bijdragen aan een oplossing. Er ontstaan hierbij woningen met een goed wooncomfort, terwijl minder
afval vrijkomt en minder nieuwe materialen en productiecapaciteit nodig zijn.

2.6

WETE NS HAPPELlJK BE LA G

In dit onderzoek is een renovatiemethode ontwikkeld waarmee rlJtJeswoningen die zijn gebouwd volgens het Nemavo-Airey systeem kunnen worden gerenoveerd tot woningen die een
goed wooncomfort bieden en een sterk gereduceerd energiegebruik kennen. Dit onderzoek vormt
daarmee een aanvulling op het bestaande (afstudeer)onderzoek in dit veld, dat vooral gericht is
op traditioneel gebouwde rijtjeswoningen.
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LEESWIjZER

Dit afstudeerverslag is opgedeeld in vier delen:

*
*

Deel A: Inleiding en onderzoeksopzet
Deel B: Onderzoek en analyse
In dit deel is een analyse van de case study woningen opgenomen (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 wordt besproken aan welke eisen het renovatieplan dient te voldoen om voldoende
wooncomfort te bieden. In hoofdstuk 6 wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden om
te komen tot de gewenste energiebesparing.

*

*

Deel C: Ontwerp
In dit deel wordt het naar aanleiding van het onderzoek uit deel B ontwikkelde renovatieplan besproken (hoofdstuk 7). Hoofdstuk 8 behandelt het resulterende energiegebruik. In
hoofdstuk 9 wordt aandacht besteed aan de financiele haalbaarheid van het plan .
Deel D: Conc/usies en aanbevelingen
De conclusies en aanbevelingen worden besproken in hoofdstuk 10.

Bij dit afstudeerverslag horen een aantal bijlagen . Deze bijlagen zijn achter het verslag gevoegd.
In het hoofdverslag wordt steeds naar deze bijlagen verwezen. Daarnaast is in bijlage A een paper
opgenomen die is geschreven voor de Passive and Low Energy Architecture (PLEA) conferentie,
die plaatshad in Dublin in oktober 2008.
Voor dit project zijn een groot aantal tekeningen gemaakt. Deze zijn opgenomen in een apart
tekeningenboek. Ook hier wordt in het hoofdverslag naar verwezen.
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4.

A N ALYSE CAS E STUDY WONIN G EN

Ook in Eindhoven en omstreken is het Nemavo-Airey systeem toegepast, onder andere in de
He lmondse buurt Jeruzalem. Een van de woningtypes uit deze buurt is in het vervolg van dit project gebruikt als case study. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kenmerken van de buurt en die
van de case study woningen.

4.1 DE BUURT JERUZALEM
Jeruzalem is gebouwd in 1951 en ligt net ten noordoosten van het centrum van Helmond. Er
staan 104 eengezinswoningen, gelegen aan de Dirck Boutsstraat, Hugo va n der Goesstraat, Rogier
van de Weydenstraat, Jan van Eijckstraat en Wethouder Ebbenlaan (zie figuur 4.1). Tevens zijn er
18 etagewoningen, gebouwd aan de Rembrandtlaan. De woningen zijn eigendom van de Helmondse woningbouwvereniging Volksbelang. Twee eengezinswoningen zijn echter door de woningbouwvereniging verkocht.

Fig 4.1 Ligging van de buurt Jeruzalem te Helmond (Google, Google Maps)

De 104 eengezinswoningen zijn gebouwd in vier verschillende woningtypes (A, B, C en D). Het
meest voorkomende woningtype, type B, wordt gebruikt als case study woning in het vervolg van
dit project. Van dit type zijn 40 woningen gebouwd. De woningen van het type A (20 stuks) zijn
vrijwel identiek aan de woningen van het type B, zodat door de keuze voor dit woningtype de
meerderheid van de eengezinswoningen wordt afgedekt. De figuren 4.2 tot en met 4.7 op de volgende pagina geven een impressie van de buurt.
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Fig 4.2 Oirck Boutsstraat

Fig 4.3 Rogier van de Weydenstraat

Fig 4.4 Rembrandtlaan (portieketagewoningen)

Fig 4.5 Hugo van der Goesstraat (type B)

Fig 4.6 Wethouder Ebbenlaan (type C)

Fig 4.7 Oirck Boutsstraat (types C en 0)

4. ANALYSE CASE STUDY WONINGEN

4.2

C AS E STUDY W ONINGEN

In deze paragraaf wordt ingegaan op de woningen van het type B, die in het vervolg van dit project als case study worden gebruikt. Allereerst komen de ruimtelijke en bouwkundige kenmerken
van de woningen aan bod. Vervolgens wordt ingegaan op het verwarmings- en ventilatiesysteem,
het stook- en ventilatiegedrag van bewoners en op het energiegebruik in deze woningen. Ais laatste wordt aandacht besteed aan specifieke aandachtspunten die een rol spelen bij een renovatie,
en op de (inmiddels uitgevoerde) plannen voor groot onderhoud van de woningbouwvereniging.

4 .2. 1 RU IMTELlJ KE AN ALYSE
De woningen van het type B hebben een begane grond en een verdieping (zie figuur 4.8) . Er is
geen zolder. Wei hebben de woningen een kleine (zeer lage) bergkelder ter plaatse van de entree.
Op de begane grond zijn woonkamer (23,8 m 2) en keuken (4,8 m2 ) gesitueerd. Daarnaast bevindt
zich op de begane grond het (enige) toilet en de meterkast. Op de verdieping bevinden zich drie
(slaap)kamers en een douche. Twee slaapkamers hebben redelijke afmetingen, respectievelijk
13,0 m2 en 9,1 m 2 . Een van de drie slaapkamers is met een oppervlakte van 5,4 m2 naar de huidige maatstaven te klein . De douche is zeer klein (1,8 m2): hier is nog maar net plaats voor een wastafel. Het aansluitpunt vOQr de wasmachine bevindt zich in de keuken.

5625

5625

Fig 4.8 Plattegronden van begane grond en verdieping van woningtype B

Via de gang, de trap en de overloop zijn aile ruimtes in de woning te bereiken. Deze verkeersruimte is zeer krap bemeten. De beschikbare ruimte is duidelijk zo veel mogelijk gebruikt voor de
diverse gebruiksfuncties. In de tuin van de woningen bevindt zich een onverwarmde tuinberging.
Na de bouw is er aan de ruimtelijke opbouw van deze woningen het een en ander veranderd
door de bewoners zelf. Een zeer vee I voorkomende aanpassing -die om deze reden ook in de
plattegronden is verwerkt- is het samenvoegen van eetruimte en zitruimte tot een doorzon woon-
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kamer. In de originele situatie waren deze twee ruimtes van elkaar gescheiden door een wand.
Deze is door de meeste bewoners verwijderd. De woningen zien er nu dus uit als een typische
doorzonwoning, maar waren dat in de oorspronkelijke situatie niet.
De totale gebruiksoppervlakte (volgens NEN 2580) van de woningen van het type B bedraagt
73,4 m 2 • Ter vergelijking: het gemiddelde woonoppervlak van eengezinswoningen (rijtjeswoningen, 2-onder-1-kap woningen en vrijstaande woningen) gebouwd in Nederland na het jaar 2000
bedraagt 168 m2 . De bovengrens van de kleinste 25% van de eengezinswoningen uit die periode
bedraagt 113 m2 (V ROM, 2007d ). Uit deze cijfers blijkt al wei dat de woningen in Jeruzalem erg
klein zijn.

4.2.2

BOU W KUN D I G E ANALYSE

De woningen zijn door middel van een ter plaatse gestorte gewapend betonnen fundering onder de gevels en de woningscheidende wanden direct op de vaste grondslag gefundeerd. De aanlegdiepte van deze fundering is 650 mm onder maaiveld. Wanneer de vaste grondslag lager ligt is
de fundering dieper aangelegd. Het is echter niet bekend bij hoeveel woningen dit het geval is.
De vloer en de wanden van de kleine bergkelder zijn ook van gewapend beton, evenals de begane grond vloer ter plaatse van hal, keuken, toilet en meterkast. De begane grond vloer ter plaatse van de woonkamer is van hout. De houten vloerdelen worden hierbij echter niet ondersteund
door houten balken, maar door geprefabriceerde stalen tralieliggers (hoogte 200 mm, h.o.h. 545
mm, zie figuur 4.9). Deze zijn opgelegd ter plaatse van de voor- en achtergevels. Een stalen
moerbalk vormt een extra tussensteunpunt, waardoor de totale overspanning van 6830 mm wordt
opgedeeJd in overspanningen van 2480 mm en 4350 mm.

Fig 4.9 Stalen tralieliggers onder houten vloer
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Fig 4.10 Bevestiging gevelpanelen aan stijlen

4.
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De constructie van de buitenwanden van de woningen wordt gevormd door geprefabriceerde
gewapend betonnen stijlen (62,5x125 mm, h.o.h . 625 mm, zie figuur 4.10). De wapening van
deze stijlen bestaat uit een ingestorte stalen buis. Op de fundering is een stelbalk van voorgespannen beton geplaatst. De stijlen zijn op deze stelbalk bevestigd. Ter plaatse van de verdiepingsvloer en het dak zijn de stijlen aan elkaar gekoppeld door middel van geperst plaatstalen
randbalken .

Fig 4.1 1 Een woning in opbouw

Fig 4.12 Bevestigen van de gevelpanelen

(Messchaert, 2004)

(Berghoef, 1951)

De stijlen z'i jn aan de buitenzijde bekleed met geprefabriceerde platen van gewapend beton
met een werkende breedte van 625 mm (de afstand tussen twee stijlen) en een werkende hoogte
van 375 mm . Ze zijn met behulp van oogboutjes en een bitumenpasta aan de stijlen bevestigd
(zie figuur 4 .10). Aan de binnenzijde zijn de stijlen bekleed met 25 mm dikke Heraklith-platen
(houtwolcementplaten, een redelijk isolerend materiaal) en een klamplaag van drijfsteen (dikte 50
mm). De spouw tussen de betonplaten en de Heraklith-platen wordt sterk geventileerd. De kozijnen in de buitengevels zijn gemaakt van aluminium (zonder koudebrugonderbreking) . In de kozijnen is dubbelglas geplaatst. De spouw tussen de twee glasbladen is echter zeer klein. In de figuren 4.11 en 4.12 is te zien hoe de buitenwanden van een Nemavo-Airey woning opgebouwd
werden.
De woningscheidende wanden bestaan uit holle betonblokken met een di kte van 230 mm, aan
beide zijden afgewerkt met een stuclaag. De binnenwanden van de woningen bestaan uit dri1fsteen en hebben een dikte van 70 mm.
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Ook voor de verdiepingsvloer en voor het plafond
van de verdieping zijn stalen tralieliggers gebruikt (zie
figuur 4.13). Ook de liggers van de verdiepingsvloer
worden hierbij extra ondersteund, door middel van een
geperst plaatstalen moerbalk. Deze moerbalk is opgelegd in de woningscheidende wanden, met een extra
tussensteunpunt in de vorm van een stalen kolom (0 60
mm) di,e is weggewerkt in de keukenkast. De tralieliggers die het plafond van de verdieping vormen hebben
geen tussensteunpunt en overspannen van gevel tot gevel. Boven op deze tralieliggers liggen Heraklith-platen
met een dikte van 25 mm.
Het dak van de woningen helt licht (6 graden) en
wordt gevormd door een sporenkap. De sporen
(50x100 mm) liggen boven op de stijlen (h.o.h. 625

dak
Rc = 1,7 m2K/W

""

II"
gevel
Rc = 0,5 m 2 K/W

1:

- --t-il
Ii

""

dubbele beglazing - -If---il
U = 3,3 W/m2K

mm). De ruimte onder de sporenkap wordt zwak geventi leerd. Er bevi nden zich venti latie-openingen ter
plaatse van de gevels. Boven op de sporen liggen achtereenvolgens houten planken, EPS isolatie (30 mm),
een baanvormige dakbedekking en asbesthoudende
golfplaten.
In figuur 4.13 is de bouwkundige analyse in een
doorsnede weergegeven. Hierin zijn de warmteweerstanden van de verschillende bouwdelen weergegeven.
Voor de berekening van deze R-waardes wordt verwezen naar bijlage B op pagina 127.
Fig 4.13 Doorsnede

4 .2. 3

ANA LY

E V ERWARM I NG

EN V EN TI LA TIE

In vrijwel aHe case study woningen is centrale verwarming aanwez1g in de vorm van een VR-ketel en radiatoren. In sommige woningen is een VR-combiketel geplaatst, die tevens zorg draagt
voor de verwarming van het tapwater. Andere woningen hebben een VR-ketel en een (open) keukengeiser ten behoeve van de verwarming van tapwater (zie figuur 4. 14). De ketels bevinden zich
op de overloop op de verdieping. Enkele woningen hebben aileen een gashaard in de woonkamer, en geen verwarming op de verdieping.
De woningen worden geheel op natuurlijke wijze geventileerd. In de I<ozijnen bevinden zich
ventilatieroosters voor de toevoer van verse Ilucht. Uit C~-metingen kan echter afgeleid worden
dat in ieder geval de woonkamers onvoldoende geventileerd worden (zie hiervoor paragraaf
4.2.4.2 op pagina 24). De geringe afmetingen van de ventilatieroosters zullen hier in ieder geval
deels de oorzaak van zijn. Het is niet bekend of met de aanwezige ventilatiecapaciteit wei voldaan wordt aan het Bouwbesluit.
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In de keuken, het toilet en de douche wordt de gebruikte lucht op natuurlijke wijze afgevoerd.
Hier bevinden zich afvoerroosters op de woningscheidende wand (zie figuur 4.15). In de woningscheidende wan d zijn ventil'atiekanalen opgenomen. Deze kana len worden gevormd door
speciale holle betonblokken: de holtes in de boven elkaar liggende betonblokken vormen de ventilatiekanalen. Ook de rookgasafvoer is op deze wijze gevormd, met als verschil dat daar ook nog
een aarden buis in het gevormde kanaal is geplaatst.

Fig 4.14 Open keukengeiser

4. 2 .4 ANA LYSE

Fig 4.15 Afvoerrooster op woningscheidende wand

N RG I GE BRUI K EN BE W ON ERSGEDR AG

Om inzicht te krijgen in het energiegebruik en het stook- en ventilatiegedrag in de woningen is
informatie ingewonnen in Jeruzalem. Allereerst is een vragenlijst verspreid onder aile bewoonde
woningen van het type B. Op basis van de ingevulde vragenlijsten zijn enkele woningen geselecteerd om metingen in te verrichten. Aile verzamelde informatie heeft vervolgens gediend als input
voor een model van de huidige situatie van de case study woningen.
4.2 .4. 1 E Q U tTE: G EM IDD ELD ENER G IEG EBRUIK EI STOOK- E V ENT ILATIEG ED RAG
In de verspreide vragenlijst werd bewoners onder andere gevraagd naar hun stookgedrag en
ventilatiegedrag. In totaal zijn 39 vragenlijsten verspreid. Door de bewoners van 17 woningen (11
tussenwoningen en 6 hoekwoningen) is de vragenlijst ook daadwerkelijk ingevuld: een respons
van 44%.
In de 17 woningen wordt zonder uitzondering op de begane grond gestookt. In een woning is
geen centrale verwarming aanwezig en wordt de begane grond verwarmd door middel van een
gashaard. Op de verdieping wordt minder gestookt. In 9 van de 17 woningen (53%) wordt he Iemaal niet gestookt op de verdieping. In 6 van de 17 woningen (35%) wordt op de verdieping aileen de badkamer vervvarmd. In slechts 2 woningen (12%) worden op de verdieping ook de
slaapkamers vervvarmd.
Voor ventilatie gebruiken veel bewoners de ventilatieroosters in de raamkozijnen. Opvallend is
dat er -naast het gebruik van deze roosters- erg veel bij geventileerd wordt door het openen van
de schuiframen. Vooral op de verdieping staan de ramen veel open, zelfs gedurende koude periodes. In figuur 4.16 op de volgende pagina is dit weergegeven. Te zien is dat gedurende warme
periodes in 11 van de 17 woningen de ramen op de verdieping (vrijwel) altijd open staan. Gedurende koude periodes is dit in 4 van de 17 woningen het geval.
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Fig. 4.16 Ventilatie door middel van het openen van ramen gedurende warme periodes (boven) en
gedurende koude periodes (onder)
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Met behulp van de enquetegegevens is een gemiddeld woningprofiel opgesteld, waarvan de
belangrijkste informatie is weergegeven in tabel 4.1 op de volgende pagina. In deze tabel is -ter
vergelijking- tevens informatie opgenomen over het gemiddelde energiegebruik in woningen in
Nederland. Voor uitgebreidere informatie over de enqueteresultaten wordt verwezen naar bijlage
Cop pagina 129.
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Tabel 4.1 Gemiddeld woningprofiel case
woningen op basis van
voor heel Nederland (indien bekend) (VROM, 2007a)

en gemiddelden

Cemiddeld woningprafiel
case study wOllillgen

Nederland
(VROM,

Aantal bewoners

700 m 3

ca.
elektriciteitsverbruik

ca. 3400 kWh

waterverbruik

ca. 140 m 3

1736 m3
3397 kWh

Comforttemperatuur (overdag)
Nachttemperatuur

Ventilatieroosters in warme periodes
in koude periodes

*
*

open

u

Uren per
Uren per

open

verdieping

18,8 u

Ramen open in koude periodes

*

Uren per

*

Uren per

grand

1,6 u

4.2.4.2

In de

woningen
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daarvoor paragraaf
en een hoekwoning) zijn

overeenkomen met het
zijn vervolgens gebruikt om
woningen te maken met behulp
2
De profielen van de
in tabel 4.2.
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Tabel 4.2 Woningprofiel van de drie meetwoningen op basis van de enquetegegevens

v Eijckstraat 78

v.d. Coesstraat 8

v.d. Weydenstraat 2

Tussenwoning of hoekwoning

tussenwoning

tussenwoning

hoekwoning

Aantal bewoners

2 (1 volw, 1 kind)

2 (volw)

3 (1 volw, 2 kind)

Gasverbruik

1539 m3

1630 m 3

1631 m3

Elektrieiteitsverbru i k

2757 kWh

3605 kWh

3975 kWh

Jaarlijks waterverbruik

129 m 3

201 m3

onbekend

Comforttemperatuur (overdag)

19°C

21 °C

Ventilatieroosters in warme periodes

open

open

bg dieht, verd open

Ventilatieroosters in koude peri odes

dieht

open

bg dieht, verd open

Uren per etmaal, begane grand

6u

70 u

72 u

Uren per etmaal, verdieping

24 u

78 u

6u

Uren per etmaal, begane grand

Ou

2u

Ou

Uren per etmaal, verdieping

8u

8u

6u

nieuwe kozijnen

oude kozijnen

nieuwe kozijnen

bg vloer beton

koken elektriseh

Naehttemperatuur

Ramen open in warme peri odes

*
*

Ramen open in koude periodes

*
*

Bi jzonderheden

De metingen zijn uitgevoerd in de woonkamers van de drie woningen, in de periode januari
2008-april 2008. In diezelfde periode voerde de woningbouwvereniging groot onderhoud uit in
Jeruzalem, waarbij nieuwe kozijnen werden geplaatst en het dak werd ge·J·soleerd (zie hiervoor
paragraaf 4.2.6 op pagina 30). De volgende grootheden zijn gemeten:

*

Luchttemperatuur en relatieve vochtigheid (van zowel binnen- als buitenlucht)
Met name de luchttemperatuur is van belang voor het maken van een realistisch model. Op
basis van de gemeten luchttemperatuur is bepaald op welke temperaturen de thermostaat
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Fig. 4.1 7 C02-con centratie Hugo van der Goesstraat 8, gemeten in de woonkamer
in de periode 21 januari 2008 tot en met 29 j anu ari 2008

4 .2.4.3 M OD ELL ERING VA

DE HUIDIGE SITUATI E.

Met behulp van de gegevens uit de enquete en de resultaten van de metingen is in MATLAB
HAM BASE een model gemaakt van de bestaande situatie van de drie 'gemiddelde' woningen. In
deze paragraaf zal' allereerst een korte toelichting op HAMBASE gegeven worden. Daarna zullen
de modell'ering en de resulterende energiegebruiken behandeld worden.
HAMBASE is een simulatiemodel voor warmte-, lucht- en vochttransport (HAM: Heat, Air,
Moisture) in gebouwen . Het bestaat uit een collectie m-files die werken onder het programma
MATLAB. Een simulatiemodel kan worden gemaakt door gegevens over het gebouw (inclusief
installaties) en het gebruik ervan in te vullen in een van deze m-files. Hierbij moet het gebouw
opgedeeld worden in zones. Een zone wordt gevormd door een gebied waarin ongeveer dezelfde
condities heersen. Vervolgens kan de simulatie uitgevoerd worden. Het gasverbruik over de gesimuleerde periode is een van de output-gegevens . Daarnaast bestaat de output onder andere uit
gegevens over het temperatuurverloop, de relatieve vochtigheid en de benodigde verwarmingscapaciteit in de diverse zones.
Bij het maken van de modellen is als voigt te werk gegaan:

7. Allereerst is een simu/atie gemaakt over de meetperiode
Over de periode waarin de metingen zijn verricht zijn gegevens over het temperatuurverloop in de woonkamer bekend . Het doel van deze eerste simulatie vormde het zo dicht
mogelijk benaderen van dit werkelijk gemeten temperatuurverloop. Dit betekende met name het juist inschatten van de op de thermostaat ingestelde temperaturen .
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Jaarlijks
{m 3 gas/a]
Van

427

18

Van der Goesstraat 8
Van de

28

585
2

512

77,9
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Tabel 4.5 Jaarlijks energiegebruik voor ruimteverwarming in de drie meetwoningen, weergegeven in rTf gas
per jaar en in kWh per vierkante meter gebruiksoppervlakte (GBO=73,4 rn2) per jaar
Energiegebruik voor ruimteverwarming
[m 3 gas/a]

[kWh/m 2 a]

1030

137,1

1086

144,5

1142

152,0

990

131,8

Gemiddelde waarde: ventilatievoud = 0,5 h- 1

1053

140,1

Bovenwaarde: ventilatievoud = 0,65 h-1

1115

148,4

1278

170,1

1332

177,3

1387

184,6

Van Eijckstraat 18 (tussenwoning)

*
*
*

Onderwaarde: ventilatievoud = 0,45 h·'

Gemiddelde waarde: ventilatievoud

=0,6 h-1

Bovenwaarde: ventilatievoud = 0,75 h-'

Van der Coesstraat 8 (tussenwoning)

*
*
*

Onderwaarde: ventilatievoud = 0,35 h-'

Van de Weydenstraat 2 (hoekwoning)

*
*
*

Onderwaarde: ventilatievoud = 0,45 h- 1

Gemiddelde waarde: ventilatievoud

=0,6 h- 1

Bovenwaarde: ventilatievoud = 0,75 h-'

4.2 .5 A AN DACHTS P JNTEN BIJ REN OVATIE
Bij de case study woningen in Jeruzalem zijn enkele specifieke problemen en aandachtspunten
aan de orde, die bij een grootschalige renovatie zeker aandacht verdienen. Deze zijn hieronder
opgesomd.

*

De houten begane grond vloer veert sterk
Van enkele bewoners is vernomen dat vooral de houten begane grond vloer in de woonkamer sterk veert. In een aantal woningen is dan ook extra ondersteuning aangebracht in de
vorm van houten stutten in de kruipruimte. Een bewoner heeft zelfs op eigen initiatief een
betonnen vloer gestort in de woonkamer.

*

De wanden zijn van een (te) zacht materiaal
Van bewoners is vernomen dat het zeer lastig is om iets aan de wanden te bevestigen, bijvoorbeeld een schilderij. Dit is ook niet verwonderlijk. De bilnnenwanden en de binnenzijde van de buitenwanden zijn gemaakt van drijfsteen, een licht en zacht materiaal. De woningscheidende wanden zijn gemaakt van holle betonblokken.
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*

De isolatl'e op het dak is vochtig
De EPS isolatie op het dak is vochtig. Dit is ook niet verwonderlijk, aangezien de baanvormige dakbedekking op allerlei punten lek ,is (deze is onder andere op verschillende punten
doorboord voor het bevestigen van de golfplaten). Volgens informatie van de woningbouwvereniging is het houten dakbeschot nog wei in goede staat.

*

Verwacht wordt dat constructie en fundering weinig overcapaciteit hebben
Over de sterkte van de constructie zijn geen gegevens bekend. Het is dan ook niet bekend
of bij een renovatie extra gewicht aan de woningen toegevoegd kan worden, en zo ja, hoevee!. Aile onderdelen van de woningen hebben minimale afmetingen: de betonnen stijlen,
de stalen tralieliggers, de buiskolom. Het ligt daarom in de lijn der verwachting dat ook de
fundering nauwelijks extra gewicht zal kunnen dragen. Het feit dat de begane grond vloeren sterk veren ondersteunt de verwachting dat de constructie-onderdelen nauwelijks overcapaciteit zullen hebben .

4. 2 .6 UI TG EVOERD GROOT ON DERHO UD
In de periode oktober 2007-maart 2008 is door woningbouwvereniging Volksbelang groot onderhoud gepleegd aan aile eengezinswoningen in Jeruzalem. De genomen maatregelen worden
hieronder kort besproken. Voor dit afstudeerproject is echter uitgegaan van de situatie v66r het
groot onderhoud.
Er zijn verbeteringen aangebracht aan het dak. De asbesthoudende golfplaten zijn verwijderd
en afgevoerd. De bestaande dakbedekking is schoongemaakt en er is een dampremmende laag
op gelegd. Hier bovenop zijn 60 mm dikke EPS platen en een nieuwe tweelaagse dakbedekking
aangebracht. Aile aluminium raam- en deurkozijnen zijn vervangen door thermisch onderbroken
kunststof kozijnen met dubbele beglazing. Ook zijn een nieuwe kunststof achterdeur en een
nieuwe houten voordeur geplaatst. In aile keukens is, in verband met de aanwezigheid van open
keukengeisers, een ventilatierooster in de buitenwand aangebracht.

Fig 4.18 Situatie voor groot onderhoud

Fig 4.19 Situ atie na groot onderhoud

In de figuren 4.18 en 4.19 wordt de situatie voor en na groot onderhoud weergegeven. De verwachte levensduurverlenging door het nemen van de maatregelen bedraagt ongeveer 15 jaar. De
woningcorporatie verwacht dat de woningen na het verstrijken van deze periode minder courant
zullen zijn vanwege het beperkte woonoppervlak. De kans is dan ook groot dat de woningen tegen die tijd gesloopt zullen worden.
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Volgens een rapport, opgesteld door Volantis-Hollman Adviseurs B.v. zal het gasverbruik voor
ruimteverwarming dankzij de genoemde maatregelen afnemen met ongeveer 40%. De mogelijke
besparing op het totale gasverbruik bedraagt volgens dit bureau ongeveer 24% (Volantis-Hollman,
2007). Deze percentages zijn gebaseerd op het gasverbruik uit de jaarnota van 2006 van de waning met adres Dirck Boutsstraat 13 (een hoekwoning). Deze voorspelling conflicteert sterk met
de verwachte energiebesparing volgens dit afstudeeronderzoek. Op basis van de gemaakte HAMBASE modellen wordt een verlaging van het gasverbruik voor ruimteverwarming verwacht van
ongeveer 10% voor een hoekwoni ng (Van de Weydenstraat 2) en ongeveer 15% voor een tussenwoning (Van Eijckstraat 18) (zie bijlage E op pagina 137). Deze besparing komt vrijwel geheel
v~~r rekening van het nieuwe glas.
De door Volantis-Hollman bepaalde besparing op het gasverbruik voor ruimteverwarming is
gebaseerd op stationaire berekeningen (voor en na groot onderhoud), waarbij voor de ruimtes op
de verdieping een binnentemperatuur van 15°C is aangenomen. Dit betekent dat op de verdieping gestookt wordt (volgens de gemaakte HAMBASE modellen komt de temperatuur op de verdieping gedurende koude peri odes langdurig onder de 15°C). In de HAMBASE modellen is uitgegaan van het werkelijke gedrag van de bewoners (zoals door de bewoners aangegeven in de
enquete), en wordt niet uitgegaan van stoken op de verdieping. Hieruit voigt dat volgens de berekening van Volantis Hollman de na-isolatie van het dak veel meer effect heeft dan volgens de
HAMBASE modellen, met een grotere besparing op het gasverbruik voor ruimteverwarming tot
gevolg.
Een tweede belangrii'k verschil tussen de beide berekeningen is dat gerekend wordt met verschi IIende U-waardes. Zo wordt door Vo'lantis-Holiman voor de beglazing (v66r groot onderhoud)
een U-waarde van 5,8 W/m 2 K (d.w.z. enkele beglazing) aangehouden, terwijl in de HAMBASE
modellen gerekend is met een U-waarde van 3,3 W/nYK (d.w.z. dubbele beglazing). In de meeste
woningen is dubbele beglazing aanwezig. Bekend is dat in sommige woningen enkel glas geplaatst is. Mogelijk is dit 001< op het adres Dirck Boutsstraat 13 het geval. Ook dit gesignaleerde
verschil in U-waardes heeft tot gevolg dat de besparing volgens Volantis-Hollman groter zal zijn
dan volgens de HAMBASE modellen .
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5. ON DE RZOEK VERBETER IN G W OONCOM FO RT
5. 1 I NTRODU CTIE
Bewoners hebben veel verschillende woonbehoeften. Sommige van deze behoeften vinden bewoners over het algemeen zeer belangrijk; het vervullen van deze behoeften is van groot belang
om een goed wooncomfort te bereiken. Andere woonbehoeften worden over het algemeen minder belangrijk gevonden.
Allereerst de definities van beide begrippen, afgeleid van Heijs (1992):
Woonbehoeften
De behoeften die bewoners hebben ten aanzien van de woning; deze behoeften zijn afhankelijk
van de kenmerken van de bewoners.
Wooncomfort
Een gebouwgebonden eigenschap van een woning, die aangeeft in welke mate de woning in staat
is om de woonbehoeften van de bewoners te vervullen.
In dit hoofdstuk wordt allereerst bepaald welke aspecten van wooncomfort over het algemeen
belangrijk gevonden worden (dat wil zeggen: welke woonbehoeften over het algemeen zwaar
wegen voor bewoners). Vervolgens wordt bepaald welke eisen en wensen bewoners daarbij hebben, zodat een Programma van Eisen voor de renovatie opgesteld kan worden.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

*

Het Bouwbesluit
In het Bouwbesluit zijn minimumeisen vastgelegd voor zowel nieuwbouwwoningen als bestaande woningen. Omdat de levensduurverlenging van de woningen zeer groot moet zijn
(circa 40 jaar (Schulze Darup, 2004, p. 43) ) en de woningen zeer ingrijpend gerenoveerd
worden, wordt ernaar gestreefd om te voldoen aan de eisen die gelden voor nieuwbouwwoningen (BRIS b.v., Bouwbesluit online).

*

Proefschrift dhr. Heijs 'Een exploratieve analyse van woonkomfort'
In dit proefschrift wordt een onderzoek naar de verschillende deelterreinen van het begrip
'wooncomfort' beschreven. Er wordt tevens ingegaan op het praktische belang van de verschillende deelterreinen (Heijs, 1992).

*

Woningmarktonderzoeken Eindhoven
Door de Stichting Interface (verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven) zijn in
Eindhoven diverse woningmarktonderzoeken uitgevoerd. Enkele van deze onderzoeken
waren specifiek gericht op het woningbezit van een bepaalde woningcorporatie. De rapportages behorende bij deze onderzoeken bevatten dan ook infortnatie over de waatdering van
sociale huurwoningen en de voorkeuren van de huurders van deze woningen. Het gaat om
de volgende twee Tapportages:

*

'Eindhoven Doorgelicht', een rapportage naar aanleiding van een groot onderzoek naar
de waardering van de Eindhovense woningvoorraad. Deze rapportage stamt uit 1996.
Naast een algemeen rapport is er ook een rapport over de woningvoorraad van wo-
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ningcorporatie Hhvl (Hertog Hendrik van lotharingen, nu onderdeel van Woonbedrijf),
waarin specifieke informatie over de waardering van sociale huurwoningen en over
voorkeuren van bewoners is opgenomen (Dogge & Smeets, 1997).

*

'Wonen bij Wooninc', een rapportage over de waardering van de woningvoorraad die
beheerd wordt door Wooninc (dit zijn de huurwoningen van woningbouwvereniging
Beter Wonen Patrimonium). Dit onderzaek is gedaan in 2003, in Eindhoven en in Geldrop. Ook in deze rapportage wordt ingegaan op de waardering van sociale huurwoningen en op voorkeuren van bewoners (Carton, Schaap & Smeets, 2003).

*
*

WoonKwaliteitWijzer
Deze publicatie, uitgegeven door de Stichting VACpunt Wonen, geeft de visie van de VAC
op de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving. Deze visie wordt vertaald in concrete richtlijnen en aanbevelingen (l\Jelis & Hueber, 2004).
Oe publica tie 'Levensloopbestendige woningen'
Deze publicatie is in opdracht van het ministerie van VROM geschreven. Belangrijkste onderdeel is een ontwerpstudie met als onderwerp de levensloopbestendige woning (De
Vreeze & Van der Vossen, 1999).

2B
1
Het proefschrift van dhr. Heijs bevat relevante informatie betreffende de verschillende deelterreinen van wooncomfort en het belang van deze deelterreinen. Het belang van de verschillende
deelterreinen wordt weergegeven door de zagenaamde actuele waarde. Deze actuele waarde
geeft een indicatie van de praktische relevantie van een deelterrein.
De volgende deelterreinen zijn in meer of mindere mate 'actueel' en dus praktisch relevant
(Heijs, 1992):

*

*
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Ruimtelijk comfort
actueel)
Dit aspect wordt zander uitzondering belangrijk gevonden, en vormt vrijwel altijd de
langrijkste factor in het totale wooncomfort. Belangrijke woningkenmerken
bij
dit aspect zijn: woninggrootte, oppervlakte van woonkamer en keuken, aanwezigheid en
oppervlakte van slaapkamers, grootte van hal/entree en natte cel, aanwezigheid van aparte
was- en droogruimten, aanwezigheid van een
en van een voortuin.
is het
ruimtelijk comfort hoger bij een l-vormige of vierkante woonkamer en bij een open keuken
zonder inkijk
zijn
minder sterk, en
voorkeur voor een l-vormige
woonkamer conflicteert met ander onderzoek.
Thermisch comfort 7: thermlsch klimaat (acweel)
Dit deelaspect heeft vooral betrekking op luchtverplaatsing (bijvoorbeeld tocht, koudeval)
en de gevolgen die deze luchtverplaatsing heeft voor de temperatuur. De belangrtjkste woningkenmerken behorende bij dit aspect zijn: de aanwezigheid van thermische isolatie, de
aanwezigheid van centrale verwarming, het bezit van een automatfsch of daglnacht-thervan
installatie
: een instaliaHe die voor iemostaat en een groter
dereen begrijpelijk in te

5.

*
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Lay-outcomfort 7: de lay-out van vertrekken en verkeersruimten (actueel)
Dit deelaspect heeft betrekking op de indeling van de woning (bijvoorbeeld: een gesloten
keuken of een ruime opzet (met o.a. ruime vertrekken), een aparte wasruimte).

*

Personificatiecomfort (tamelijk actueel)
Dit deelaspect heeft betrekking op de mogelijkheid om de woning persoonlijk in te richten
en aan te kleden. Het was in het onderzoek niet mogelijk een link te leggen tussen person ificatiecomfort en woningkenmerke n die nodig zijn om dit te bereiken.
Er bestaat een link tussen flexibiliteit en aanpasbaarheid (in paragraaf 2.2 geYdentificeerd als
belangrijke kwaliteitsaspecten van een woning) en het personificatiecomfort van Heijs.
Flexibiliteit en aanpasbaarheid maken het mogelijk om een woning niet aileen naar eigen
smaak aan te kleden en in te richten, maar ook om deze naar eigen smaak in te delen en
eventueel te vergroten. Doordat het door flexibiliteit en aanpasbaarheid eenvoudiger wordt
om veranderingen in de indeling aan te brengen, kan dit er ook voor zorgen dat het ruimtelijk comfort verbeterd wordt.

*

Visueel comfort (tamelijk actueel)
Een belangrijk woningkenmerk wat hierbijl hoort is een vrije ligging ten opzichte van de
omgeving.

5 .2.2

BELANG RIJKE A PECTE N VOLGENS STIC HTIN G INTER FACE

Door de Stichting Interface is zowel in 1996 ('Eindhoven Doorgelicht') als in 2003 ('Wonen bij
Wooninc') onderzoek verricht naar de waardering van sociale huurwoningen. Hierbij is gekeken
naar verschillende aspecten van de woningen. Daarnaast is gekeken naar het belang dat bewoners hechten aan deze verschillende aspecten. Dit laatste is in het kader van dit afstudeeronderzoek interessanter. Voor dit afstudeeronderzoek is het niet zo zeer van belang welke aspecten bewoners over het algemeen als onvoldoende beschouwen (aangezien het feit dat de keuken vaak
te klein gevonden wordt door bewoners, nog niet betekent dat de keuken in de case study woningen te klein is). Belangrijker is aan welke aspecten veel waarde gehecht wordt, zodat aan de belangrijke aspecten zeker aandacht besteed kan worden.
Woningkenmerken die over het algemeen belangrijk worden gevonden zijn, in volgorde van
meest belangrijk naar minder belangrijk, de volgende (Dogge & Smeets, 1997, p. 32):

*
*
*
*
*
*

'Geluidsisolatie
Warm te-isola tie
Aantal kamers
Grootte woonkamer
Grootte hoofdslaapkamer
Grootte keuken '

In het rapport 'Wonen bij Wooninc' is een minder uitgebreide analyse uitgevoerd. Deze laat
echter wei eenzelfde beeld zien: de bouwfysische kwa l,iteit en de grootte van de woning zijn het
belangrijkst (Carton e.a., 2003).

35

ENERGI EZU INI G EN HEWO N ERSGERI CHT RENO VEREN VAN NEMAVO-AIREY W ON INCiEN

5.2 .3

CONCLUSI E

Geconcludeerd kan worden dat aan de volgende kwaliteitsaspecten zeker aandacht moet worden besteed, omdat zij van groot belang zi.jn voor de totale waardering van de woning (en dus
een grote rol spelen bij het vervul 1len van de woonbehoeften):

*

Afmetingen van ruimtes en de indeling van de woning
(met name de afmetingen van woonkamer, hoofdslaapkamer en keuken zijn belangrijk)

*
*
*
*

Thermische isola tie
Celuidsisolatie
Flexibiliteit en aanpasbaarheid
Daglicht en uitzicht

Aangenomen wordt dat wanneer aan deze aspecten (en dus

ook aan de woonbehoeften van

bewoners ten aanzien van deze aspecten) voldoende aandacht wordt besteed in het renovatieplan, de woningen zullen voldoen aan de woonbehoeften en voldoende wooncomfort zullen
bieden, zowel nu als in de toekomst.

5.3

FORMULERIN G VAN EISE N VOOR H ET REN O VATIE PLAN

In deze paragraaf wordt onderzocht welke woonbehoeften verbonden kunnen worden aan de
in de vorige paragraaf ge'i dentifi ceerde belangrijke aspecten van woon comfort. Naar aanleiding
daarvan wordt bepaald aan welke eisen de case-study woningen na renovatie dienen te voldoen.
Overigens dient het woord 'eisen' hier niet al te letterlijk genomen te worden - aangezien het hier
om bestaande bouw gaat is het soms simpelweg niet mogelijk om aan aile eisen te voldoen.

5. 3 .1

AFM ETINGEN VAN RU IMTES EN D E IN DEU NG VA N D E WON IN

5 .3 .1 .1 A FMETrN GE N VA

RU IMTES: EE N VERG ELlJKI NG TUSSEN VERS HILLEN DE BRO N EN

In diverse bronnen is informatie te vinden over de vereiste of gewenste afmetingen van vertrekken in de woning. Eisen ten aanzien van afmetingen zijn te vinden in het Bouwbesluit. Deze eisen vormen vaak echter duidelijk minimum-eisen, die sterk afwijken van gewenste afmetingen die
te vinden zijn in de rapporten van de Stichting Interface en in de WoonKwaliteitWijzer van de
VAC.
De belangrijkste gegevens uit de verschillende bronnen (Bouwbesluit, WoonKwaliteitWijzer,
Wonen bij Wooninc) zijn verzameld in tabel 5.1. Van belang hierbij i,s dat in de WoonKwaliteitWijzer vooral eisen worden gesteld aan de plaatsingsruimte en gebruiksruimte van aile onderdelen die nodig zijn in een woning (kooktoestel, aanrecht, maar ook bed, kast et cetera). Echte afmetingseisen voor ruimtes worden minder vaak gegeven. Dit betekent dat de vermelde afmetingen als de minimum vereiste ruimte moeten worden ge'interpreteerd (het is nog net mogelijk aile
onderdelen te plaatsen).
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Tabel 5.1 Vergelijking van minimale en gewenste oppervlaktes volgens verschillende bronnen (BRIS b.v.,
Bouwbesluit online; Carton e.a., 2003; Nelis & Hueber, 2004)
Bouwbesluit

WoonKwaliteit-

Wonen bij

(nieuwbouw)

Wijzer

Wooninc.

b
[mJ
Verd iep i ngshoogte

d
[mJ

A
[m 2J

b
[mJ

2,60

Vrije doorgang (afmeting deuropening)

0,85

d

A

[mJ

[m 2J

2,60

2,30

0,85

Breedte toegangspad

1,20

Vrije ruimte buiten entree

1,50

1,50

Entree en garderobe
2,30

0,90

0,85

Trap

0,80

Vrij vloeroppervlak boven en onder trap

0,80

0,80

0,6

Woonkamer

3,30

3,30

10,9

1)

0,90

Waarvan zithoek

Keuken

2)

4)

S)

Toilet 6)
Badkamer

0,90

1,1

3,00

25-30

10,2

1,80

5,0

3,00

± 13

11-13

1,80

5,0

2,40

5,5

> 11

1,80

5,0

1,80

±9

9-11

1,1

0,90

0,90
7), 8)

1,20

± 20
3,40

Overige slaapkamers 3),

2,3
3,2

Gang

Hoofdslaapkamer

A
[m 2J

0,80

1,20

1,6

1,20

1,1
±4

Ruimte voor wassen en drogen

±4

Bergruimte 9)

10,0

4-5

Bouwbesluit: een verblijfsruimte in een woning moet minimaal deze afmetingen hebben.
2) De gegeven afmetingseis volgens het Bouwbesluit betreft een algemene eis die geldt voor verblijfsruimten. Oit betreft geen specifieke eis die gesteld wordt aan de hoofdslaapkamer (een specifieke eis voor de
1)

hoofdslaapkamer ontbreekt in het Bouwbesluit).
3) Volgens de WoonKwaliteitWijzer voldoen slaapkamers van 5,5 m2 . Er wordt echter gepleit voor ruimere
afmetingen, namelijk een oppervlakte van 12 m2'
4) In het onderzoek Wonen bij Wooninc is aileen gevraagd naar de gewenste grootte van de tweede slaapkamer (en niet de derde, vierde et cetera). Volgens Wonen bij Wooninc heeft een groot aantal huishoudenstypes een voorkeur voor een tweede slaapkamer groter dan 11 m2 . Echter, er zijn ook veel huishoudenstypes die een voorkeur hebben voor een tweede slaapkamer met een oppervlakte tussen de 9 en 11 m2.
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Wonen bij Wooninc willen jonge en

gezinnen een

keuken dan hier aangege--

yen: namelijk groter dan 11 m2 .
6) Volgens het Bouwbesluit moet voor iedere 125 nY gebruiksoppervlakte (of een gedeelte daarvan) minimaal een toilet
7) Volgens Wonen bij Wooninc willen jonge
huishoudens en
een nog
namelijk een oppervlakte groter dan 5
In 'Eindhoven
wordt ook aar)eeee\/en
meeste huishoudens willen een
of
De
bergruimte is
kleiner dan 100 m2 is minimaall0 m2 aan
minimaal12 nY (hier is

8)

welke wensen
huishoudenstypen
in het
kamers. Dit is
won i ngcorporatie
np',AJ£1,,,pn.: van sociale huurom
(het gaat
n de resultaten uit dit
overgenomen.

nr<"..r;:J,rt::>

is

5.2 Het gewenst aantal

Aantal kamers

(dit zijn woonkamer en slaapkamers)

&

% Gewenst

o
2

6

3

32

4

35

5

24

6

meer

Maar

se.

38

3

94% van
met 1 of 2

wil een
over het a Igemeen te
voor een waning met 3
worden vee I gewenst. Voar waningen met 6
meer

is

1997, p. 61)
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5. 3.1 .4 (ONCL U SIE
De woningen in Jeruzalem dienen na renovatie minimaal 3 kamers (een woonkamer en twee
slaapkamers) te hebben, aangezien woningen met 1 of 2 kamers over het algemeen te klein gevonden worden. Tevens kan gedacht worden aan renovatie tot een woning met 4 kamers. Afhankelijk van het aantal kamers zullen de woningen gewenst worden door verschillende types huishoudens. De woningen met 3 kamers zullen vooral geschikt zijn voor alleenstaanden en tweepersoons huishoudens van aile leeftijden (uitgezonderd jonge tweepersoons huishoudens: zij vinden
dit over het algemeen te klein). Woningen met 4 kamers zullen vooral geschikt zijn voor jongeren
en middelbaren (zowel alleenstaanden, tweepersoons huishoudens als gezinnen) (Dogge &
Smeets, 1997).
In tabel 5.3 zijn de gewenste oppervlaktes van de diverse ruimtes na renovatie weergegeven.
Deze gewenste oppervlaktes zijn bepaald op basis van de vergelijking tussen verschillende informatiebronnen (zie tabel 5.1). Uit deze tabel wordt direct duidelijk dat in ieder geval de begane
grond van de woningen vergroot dient te worden: het verschil tussen de gewenste en aanwezige
oppervlakte van ruimtes is hier bijna 11 nY.
Tabel 5.3 Gewenste en momenteel aanwezige oppervlaktes van de diverse ruimtes

Oppervlakte (m 2]

Ruimte
Cewenst

Aanwezig

Verschil

3,2

1,3

-1,9

Woonkamer

27,5

23,8

-3.7

Keuken

10,0

4,8

-5,2

1,1

1,0

-0, 1

Hoofdslaapkamer

13,0

13,0

0.0

Tweede slaapkamer

12,0

9,1

-2,9

Evt. derde slaapkamer

10,0

5,4

-4,6

Badkamer

4,5

1,8

-2.7

Ruimte voor wassen en drogen

4,5

0,0

-4,5

10,0

10,9

+0,9

Entree en garderobe

Toilet

Bergruimte

1), 2)

Voar woningen met een gebruiksoppervl akte groter dan 100 m2 geldt een gewenste oppervlakte van de
bergruimte van 12 m2 .
2) De huidige bergruimte bestaat uit een onverwarmde tuinberging (6,7 m2) en een kelderkast (4,2 m2 ) . On1)

geveer de helft van deze kelderkast is echter zeer laag (circa 800 mm hoog), terwijl de andere helft zich
onder de trap naar de verdieping bevindt.

De diverse verblijfsruimtes in de woning dienen bij voorkeur direct vanaf de toegang van de
woning via verkeersruimtes te worden ontsloten.
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5 .3. 2

T HERMI CH E ISO LAT IE

Het blijkt dat bewoners een grote behoefte hebben aan thermische isolatie. Zij willen over het
algemeen spouwisolatie, dakisolatie, vloerisolatie en glasisolatie (ofwel een volledig ge'isoleerd
huis) (Carton e.a., 2003). In zowel het Bouwbesluit als de WoonKwaliteitWijzer worden eisen gesteld aan de thermische isolatie van woningen:

*

Bouwbesluit (nieuwbouw)
Volgens het Bouwbesluit dient de warmteweerstand (R-waarde) van de dichte delen van de
gebouwschll minimaal 2,5 m2 K!W te bedragen. Hierbij is het toegestaan dat een klein deel
van de gebouwschil niet aan deze eis voldoet. De warmtedoorgangscoefficient (U-waarde)
van ramen, deuren en kozijnen mag maximaal 4,2 W/m2K bedragen (BRIS b.v., Bouwbesluit online).
Daarnaast dient een woning te voldoen aan de energieprestatiecoefficient (EPC). Deze mag
maximaal 0,8 bedragen (BRIS b.v., Bouwbesluit online). In de praktijk betekent dit over het
algemeen dat een betere thermische isolatie nodig is dan hierboven aangegeven, omdat
anders simpelweg niet aan de EPC voldaan wordt.

*

WoonKwaliteitWijzer
In de WoonKwaliteitWijzer wordt (voor nieuwbouw) een warmteweerstand van 3 rrtK!W
aangeraden voor begane grond vloer, gevel en dak. Tevens wordt een voorkeur uitgesproken voor HR++ beglazing (met een U-waarde van maximaal 1,2 W/mlK) (Nelis & Hueber,
2004). Hierbij dient opgemerkt te worden dat de WoonKwaliteitWijzer stamt uit 2004. De
informatie is dus enigszins verouderd.

Een van de doelstellingen van dit afstudeeronderzoek is het verlagen van het energiegebruik
voor ruimteverwarming tot circa 30 kWh per m 2 gebruiksoppervlakte per jaar. In de huidige
nieuwbouwwoningen (die voldoen aan het Bouwbesluit) is voor ruimteverwarming ongeveer 85
kWh per m 2 gebruiksoppervlakte per jaar nodig (Franke, 2006). Dit betekent dat, om de gestelde
doelstelling te verwezenlijken, zwaardere maatregelen genomen zullen moeten worden dan in
het Bouwbesluit of in de WoonKwaliteitWijzer voorgeschreven wordt. Aangenomen wordt dan
ook dat met het bereiken van de gestelde doelstelling van 30 kWh/rrta voor ruimteverwarming
ook voldaan zal worden aan de woonbehoeften van mensen met betrekking tot thermische isolatie.

5.3.3

GE LU IDSISO L ATIE

5.3.3 .1 I

T RO DUCTIE

Geluid kan ons gehoor op twee verschillende manieren bereiken: er kan sprake zijn van luchtgeluid en van contactgeluid (zie de figuren 5.1 en 5.2). Luchtgeluid wordt direct door een bron
uitgestraald, en kan zich via wanden, vloeren en dergelijke verplaatsen. Voorbeelden hiervan zijn:
het verkeer of de tv van de buren. Contactgeluid ontstaat wanneer een geluidsbron de constructieonderdelen van een gebouw rechtstreeks in trilling brengt. Voorbeelden zijn: de wasmachine of
loopgeluid op vloeren en trappen.
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Fig 5.1 Luchtgeluid, veroorzaakt door
de televisie (Akoestikon geluidsisolatie, Geluid)

Fig 5.2 Conta ctgeluid, veroorzaakt door de
wasmachine (Akoestikon geluidsisolatie, Geluid)

De luchtgeluidsisolatie wordt in de Nederlandse wetgeving (NEN 5077: Geluidwering in gebouwen) weergegeven met de karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid (hu;k). Een hogere
waarde betekent hierbij een betere luchtgeluidsisolatie. De contactgeluidsisolatie wordt weergegeven met de isolatie-index voor contactgeluid (leo). Ook hier betekent een hogere waarde een
betere geluidsisolatie. Daarnaast is er een speciale grootheid voor het geluidsniveau van installaties, het karakteristiek install:atiegeluidsniveau (LI;A;k) . Deze grootheid geeft het geluidsniveau aan
dat een in werking zijnde installatie in een 'ontvangende' ruimte veroorzaakt (herleid naar gestandaardiseerde afmetingen van deze 'ontvangende' ruimte) (BRIS b.v., BrisWarenhuis : NEN
5077).
Ten aanzien van luchtgeluidsisolatie bestaan er vijf geluidscategorieen . Deze zijn weergegeven
in tabel 5.4.
Tabel 5.4 Geluidscategorieen ten aanzien van luchtgeluidsisolatie (Nelis & Hueber, 2004)
Celuidscategorie

Isolatie-index voor luchtgeluid I,u {dB]

leer slecht

Ilu < -5 dB

Slecht

-5 S Ilu < 0 dB

Matig

OS

Goed

5 S Il u < 10 dB

leer goed

liu

liu < 5

dB

~ 10 dB

5.3 .3.2 EIS -N N W NSE T

AA NZIEN VA N GEL U tD SISOL ATIE

Door de overheid worden eisen gesteld ten aanzien van geluidsisolatie (Bouwbesluit) . Ook door
de VAC worden aanbevelingen gedaan (WoonKwaliteitWijzer). Deze eisen en wensen worden
hieronder besproken . Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen geluidsisolatie tussen woningen,
geluidsisolatie binnen de woning, en het geluid dat veroorzaakt wordt door installaties.

*

Geluidsisolatie tussen woningen
Door de overheid (Bouwbesluit) wordt ten aanzien van geluidsisolatie tussen woningen min
of meer als eis gesteld dat de woningen in geluidscategorie 'matig' moeten vallen. Dit betekent in de praktijk dat de bewoners nog redelijk veel van de buren zullen horen, zoals har-
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de muziek en klopgeluiden. Om deze reden wordt door de VAC (WoonKwaliteitWijzer) dan
ook aanbevolen om woningen te bouwen die minimaal in de geluidscategorie 'goed' vallen. De geluidsisolatie is dan een stuk beter (maar: bewoners kunnen nog steeds de buren
af en toe horen) (Nelis & Hueber, 2004).

*

Celuidsisolatie binnen de woning
Volgens het Bouwbesluit zijn tussen twee verbHjfsruimtes binnen een woning een isolatieindex vOor luchtgeluid hu,k en een isolatie-index voor contactgeluid leo van beide -20 dB
vereist. Bij dit niveau horen bewoners nog vrij veel. Om deze reden wordt in de WoonKwaliteitWijzer een 'stille kamer' als optie gegeven (bijvoorbeeld om te musiceren, te studeren
of om overdag te slapen) . Hierbij geldt een hu,k van -10 dB en een leo van -5 dB (BRIS b.v.,
Bouwbesluit online; Nelis & Hueber, 2004).

*

Celuid van installaties
Volgens de overheid (Bouwbesluit) mogen installaties (toilet, kraan, mechanisch ventilatiesysteem, warmwatertoestel) een maximaal karakteristiek geluidsniveau van 30 dB(A) veroorzaken in de naastgelegen woning. Aan het geluidsniveau veroorzaakt door installaties
binnen de eigen woning worden geen eisen gesteld. In de WoonKwaliteitWijzer wordt dan
ook aanbevolen om het maximale karakteristieke geluidsniveau van 30 dB(A) ook binnen
de eigen woning te hanteren (BRIS b.v., Bouwbesluit online; Nelis & Hueber, 2004).

5. 3.3.3

COt\;CLUSIE

Na renovatie dient de geluidsisolatie tussen twee naastgelegen woningen ruim voldoende te
zijn. Om deze reden wordt ernaar gestreefd om te voldoen aan de geluidscategorie 'goed' (5 :s Ilu
< 10 dB). De geluidsisolatie in bestaande woningen is in te schatten met behulp van gegevens
over bouwwijze en bouwjaar. De case-study woningen in Jeruzalem zullen waarschijnlijk vallen
in de geluidscategorie 'slecht' (-5 :s lIu < 0 dB). Dit zijn 'woningen gebouwd voor 7965 met gemetselde muren van baksteen (spouwmuren), kalkzandsteen of 82-blokken' (Nelis & Hueber,
2004, p. 02-11). Dit betekent dat bij de renovatie de luchtgeluidsisolatie met ongeveer 10 dB
moet worden verbeterd.
Ten aanzien van de geluidsisolatie tussen verblijfsruimtes binnen de woning wordt de Bouwbesluit-eis aangehouden: Ilu,k en leo beide minimaal -20 dB. Met betrekking tot het geluidsniveau van
installaties wordt gestreefd naar een karakteristiek geluidsniveau van installaties van 30 dB(A),
zowel in de eigen woning als in de naastgelegen woning.
Voor de gekozen oplossingen met betrekking tot geluidsisolatie wordt verwezen naar paragraaf
7.4 op pagi na 84 .

5.3.4 FLEXI BILI TEI T EN AAN PAS BAA RH EID
Het is noodzakelijk dat de case-study woningen in Jeruzalem na renovatie voldoende flexibel
en aanpasbaar zijn. De levensduurverlenging zal immers groot moeten zijn (circa 40 jaar (Schulze
Darup, 2004, p . 43) ). Een veel gebruikte term is de 'Ievensloopbestendige woning' . Dit is een
woning 'die zodanige rUimtelijke kwaliteiten heeft dat de kans groot is dat een huishouden er in

verschillende stadia van de huishoudensontwikkeling goed kan wonen. Voor zulke woningen zal
vice versa ook gelden dat een groot aantal verschillende typen huishoudens er goed kunnen wonen' (De Vreeze & Van der Vossen, 1999, p. 67).
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N AA N PASBAARHEID

Flexibiliteit en aanpasbaarheid spelen een grote rol in de levensloopbestendige woning. Er bestaan verschillende strategieen voor de levensloopbestendige woning (en dus in essentie voor
meer flexibiliteit en aanpasbaarheid). De belangrijkste worden hieronder opgesomd (De Vreeze &
Van der Vossen, 1999; Nelis & Hueber, 2004):

*

Extra vierkante meters
Hierbij gaat het om de oppervlakte van de woning als geheel en van de afzonderlijke ruimtes, maar ook om de breedte van de woning (bij een bredere woning kunnen verschillende
functies langs de gevel naast elkaar gelegd worden). Ook voor de verschillende ruimtes
geldt dat voldoende breedte belangrijk is.

*

Neutrale plattegronden
Hierbij gaat het erom dat de maatvoering en situering van vertrekken zodanig is, dat de vertrekken voor verschillende activiteiten en functies gebruikt kunnen worden (gelijkwaardige
verblijfsruimtes: een slaapkamer kan ook woonkamer zijn, of werkruimte; een grote slaapkamer kan opgesplitst worden in twee kleinere, of andersom). Van belang zijn ook privacy
en de ligging van ruimtes: het heeft de voorkeur dat elke verblijfsruimte rechtstreeks vanaf
de voordeur via verkeersruimtes te bereiken is.

*

Flexibele indelingssystemen
Door flexibele indelingssystemen wordt het eenvoudiger om van de mogelijkheden van de
neutrale plattegrond (samenvoegen en splitsen van ruimtes) gebruik te maken. Dit zijn bijvoorbee fd verdiepingshoge sdluifwanden of verplaatsbare kastenwanden en wandsystemen. lets minder flexibel (maar wei beter wat betreft geluidsisolatie) zijn verwijderbare
wanden of wandgedeelten en vloergedeelten (deze moeten dan vrij zijn van leidingen).

*

Uitbreidbaarheid van woningen
De uitbreidbaarheid van woningen wordt door De Vreeze & Van der Vossen (1999) als belangrijke kwaliteit gezien: bij veel huishoudens groeit in de loop der j,aren de ruimtebehoefteo Tevens groeien vaak de financiele middelen. Met deze uitbreidbaarheid kan bij het ontwerp van het casco al rekening gehouden worden.

*

Bijzondere technische voorzieningen en detailleringen

*
*

Het gebruik van rechte steektrappen maakt het makkelijker om later een plateaulift te
plaatsen (voor gehandicapten of ouderen die slecht ter been zijn).
Aan twee zijden van de woning een standleiding plaatsen maald meerdere varianten
voor de plaatsing van bad kamer, keuken en toilet mogelijk. Een centrale kern met vaste
voorzie ningen maakt meerdere indelingen daaromheen mogelijk. Nadeel van deze
strategie is echter dat geld ge·investeerd wordt in een voorziening die niet gebruikt
wordt (en die wellicht ook nooit gebruikt gaat worden).

*
*

Een aparte ruimte voor de wasmachine.
Eenvoudig aan te passen elektra is gewenst voor flexibele ruimtes (bijvoorbeeld plintgootsystemen). Ook wordt de plaatsing van loze leidingen aanbevolen.

43

ENERGIEZUINIC EN I3 I'W O N ERSGE RI CH T RENO VEREN VAN NEMAVO-AIREY WONINGEN

5.3.4.2

C ON C l US IE

Bestaande woningen hebben uiteraard beperkingen wat betreft de mogelijkheden voor flexibiliteit en aanpasbaarheid . Zo zijn bijvoorbeeld de beukmaat en de verdiepingshoogte een vast gegeven. De case-study woningen in Jeruzalem hebben een trap met twee kwarten. Het is nogal wat
om dit te veranderen, enkel en aileen om (indien nodig) makkelijker een plateaulift te kunnen
plaatsen.
Voor de case-study woningen in Jeruzalem wordt (zoals al eerder vermeld in paragraaf 2.2) de
uitbreidbaarheid van woningen van groot belang geacht. Tevens kunnen extra vierkante meters en
neutrale plattegronden bijdragen aan een grotere fle xibiliteit en aanpasbaarheid. Ook flexibele
indelingssystemen kunnen van waarde zijn; hierbij wordt echter eerder gedacht aan eenvoudig te
verplaatsen wanden dan aan bijvoorbeeld schuifwanden . De gewenste aparte ruimte voor de
wasmachine is al omschreven in paragraaf 5.3 .1.4 op pagina 39.

5.3.5

DAG LI CHT EN UITZI HT

De aanwezigheid van voldoende daglicht en uitzicht is een belangrijk aspect voor bewoners.
Door de overheid worden in het Bouwbesluit eisen gesteld aan de hoeveelheid daglicht in een
verblijfsgebied / verblijfsruimte. De volgende eisen gelden (BRIS b.v., Bouwbesluit online):

*

Eisen voor verblijfsgebieden
Een verblijfsgebied moet een equivalente daglichtoppervlakte (bepaald volgens NEN 2057)

in m 2 hebben die minimaal gelijk is aan 10% van de vloeroppervlakte van dat verblijfsgebied. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de bedoelde equivalente daglichtoppervlakte
vaak veel lager is dan het werkelijke glasoppervlak, omdat bij het bepalen van de equivalente daglichtoppervlakte het glasoppervlak vermenigvuldigd wordt met een reductiefactor,
om zo rekening te houden met belemmeringen (dakgoten, schuurtjes, et cetera).

*

Eisen vaar verblijfsruimtes

Een verblijfsruimte moet een equivalente dagli chtoppervlakte hebben van minimaal 0,5

m2.

In de WoonKwaliteitWijzer wordt aanbevolen dat li chtopeningen ongeveer 40% van het geveloppervlak moeten beslaan (Nelis & Hueber, 2004).
In dit afstudeeronderzoek worden de Bouwbesluit-eisen zoals die gelden voor verblijfsgebieden
gehanteerd . Van de mogelijkheid om voor een of enkele verblijfsruimtes in een verblijfsgebied
'minder streng' te zijn -door bijvoorbeeld in een verblijfsru imte met een oppervlakte van 12 rTf'
een equivalente daglichtoppervlakte van slechts 0,5 rn2 te realiseren- wordt dus geen gebruik gemaakt. Voor de in dit onderzoek gerealiseerde daglichtoppervlakte wordt verwezen naar paragraaf
7.5 op pagina 86.

5 .4

O N D ERZOEK VARIA N T EN RU IMT ELlJ K ONTW ERP

Er zijn diverse plattegrondvarianten ontworpen voor de case study woningen in Jeruzalem. Voor
al deze plattegrondvarianten is een klein woningtype (een basiswoning met 3 kamers, met een
uitbreiding op de begane grond) en een groot woningtype (een woning met 4 kamers, met een
uitbreiding op zowel de begane grond als de verdieping) ontworpen.
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RA NDVOORWAA RD EN

Bij het maken van de plattegronden zijn de eisen aan de afmetingen van ruimtes en de indeling
van de woning, zoals die zijn geformuleerd in paragraaf 5.3.1.4 (zie pagina 39), als leidraad gehanteerd. Tevens is aandacht besteed aan flexibiliteit en aanpasbaarheid, en aan geluidsisolatie
(dat wil zeggen: er is ruimte gereserveerd voor voorzetwanden). Daarnaast is op kwalitatieve wijze rekening gehouden met de kosten (en dus met de haalbaarheid) van een renovatie van de case
study woningen. Dit betekent dat geprobeerd is met een zo klein mogelijke ingreep een zo groot
mogelijk resultaat te bereiken. Het volgende is hierbij van belang:

*

In aile gemaakte varianten worden de binnenwanden ges/oopt, ondanks de kosten hiervan
De binnenwanden van de case study woningen zijn gemaakt van drijfsteen. Dit is een zeer
zacht materiaal; van bewoners is vernomen dat de wanden van slechte kwaliteit ziin en dat
het lastig is om iets aan deze wanden te bevestigen.
De mogelijkheid om de woning zelf aan te kunnen kleden is van groot belang voor het
wooncomfort (zie paragraaf 5.2.1 op pagina 34). Daarnaast zijn sommige ruimtes (waaronder de verkeersruimte) in de case study woningen well erg krap bemeten. In combinatie met
de grote benodigde levensduurverlenging (circa 40 jaar (Schulze Darup, 2004, p. 43) ) heeft
dit geleid tot het besluit om deze binnenwanden te slopen.

*

De voorkeur gaat uit naar het handhaven van de bestaande trap
Deze trap is wat aan de steile kant, maar is goed beloopbaar. Het vervangen van deze trap
is een kostbare aangelegenheid. Wei zijn enkele varianten gemaakt waarbij de trap wei vervangen wordt, zodat de voor- en nadelen van een dergelijke ingreep goed in kaart kunnen
worden gebracht.

*

Aileen re/atief eenvoudig (goedkoop) te verwijderen de/en van de geve/ worden verwijderd
Voor het grote woningtype is het in sommige gevalien nodig om deren van de achtergevel
op de verdieping te verwijderen. Zonder kostbare maatregeten zal het niet mogelijk zijn de
gehele achterwand te verwijderen. Daarom zijn eenvoudig (relatief goedkoop) te verwijderen wanddelen ge·identificeerd. Concreet betekent dit dat een wandopening met een breedte van maximaal drie maal de afstand tussen twee gevelstijlen (h .o.h. 625 mm, dus ongeveer 1800 mm) mogelijk is zonder aanvullende maatregelen (zie de figuren 5.3 en 5.4).

Fig 5.3 Kozijn met een breedte van drie gevel-

Fig 5.4 Kozijn met een breedte van vier gevel-

platen: geen tussensteunpunt nodig

platen: wei tussensteunpunt nodig

45

ENERGIEZUINIG EN BEWONERSCERI CHT RENOVEREN VAN NEMAVO-AIREY WONINGEN

Met betrekking tot flexibiliteit en aanpasbaarheid is met name aandacht besteed aan uitbreidbaarheid: het moet mogelijk zijn om in een later stadium het kleine woningtype alsnog te verbouwen tot het grote woningtype. Hilerbij is het van belang dat de eerste verdieping tijdens deze
uitbreidingsingreep zo veel mogel,jjk bruikbaar blijft (mensen moeten er kunnen blijven wonen).
Tevens is het uiteraard van belang dat de kosten van een dergelijke uitbreidingsingreep zo laag
mogelijk zijn. Een uitbreidingsmogelijkheid is niet zinvol wanneer deze uitbreiding aileen tegen
hoge kosten en met zeer veel overlast te realiseren is: men zal er dan geen gebruik van maken.
Dit heeft geleid tot de volgende randvoorwaarden voor het ontwerp:

*

De badkamer dient bij" het grote en het kleine woningtype op dezelfde plaats te liggen
Het wijzigen of verplaatsen van een badkamer is zeer kostbaar en bezorgt natuurlijk ook de
nodige overlast.

*

Het verticale transport van leidingen dient bij beide varianten op dezelfde plaats te liggen
Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de leidingkoker verplaatst moet worden bij uitbreiding
van een woning.

*

fen zo groot mogelij"k deel van de verdieping moet intact bh/ven bl/ een uitbreidingsingreep
Hierdoor bl'ijft de mate van overlast beperkt, en tevens zijn de kosten dan minder hoog.

5.4 .2

P LA T T EGRONDVAR I ANTE N

Er zij n zeven versch i Ilende plattegrondvarianten gemaakt: varianten A.l tot en met A.S waari n
de bestaande trap gehandhaafd wordt, variant B waarin een nieuwe rechte steektrap wordt geplaatst, en variant C waarin een nieuwe trap met een kwart geplaatst wordt. De consequenties
van deze varianten zijn in kaart gebracht op diverse bladen met plattegronden. Deze bladen zijn
opgenomen in het tekeningenboek. In dit hoofdverslag wordt volstaan met een korte toelichting
op de informatie die te vinden is in het tekeningenboek.
Voor de begane grond is steeds slechts een scenario denkbaar: de renovatie van deze begane
grond, waarbij tevens een uitbreiding wordt geplaatst. In het tekeningenboek zijn de bestaande
situatie, de te verwijderen delen, en de nieuwe situatie naast elkaar geplaatst, zodat duidelijk is
welke ingrepen nodig zijn.
Voor de verdieping zijn meerdere scenario's mogelijk. Voor al deze scenario's zijn ook bestaande situatie, te verwijderen delen, en nieuwe situatie naast elkaar geplaatst. Het gaat om de volgende mogelijkheden:

*
*
*
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Renovatie van de bestaande woning, waarbij" het kleine woningtype (zonder uitbreiding op
de verdieping) gerealiseerd wordt.
Renovatie van de bestaande woning, waarbij" het grate woningtype (met uitbreiding op de
verdieping) gerealiseerd wordt.
Uitbreiding van het kleine woningtype op een later moment, waarbij dan alsnog het grote
woningtype wordt gerealiseerd.

5. ONDERZOEK VERBETERING WOONCOMFORT

5.4.3 VE RCE Ll IK ING PLATT EG RO NDVARIANTEN
De plattegrandvarianten dienen op verschillende vlakken met elkaar vergeleken te worden. Het
wooncomfort dat de diverse varianten bieden zal verschillend zijn, de kosten voor de renovatie
zullen verschillend zijn, en ook de mate van overlast bij verbouwi,ng van het kleine naar het grate
woningtype zal verschillend zijn. Omdat meerdere variabelen een ral spelen, is het moeilijk om
zonder 'hulpmiddelen' te bepalen welke variant het beste zal zijn. Daaram is -om de keuze voor
een bepaalde variant te ondersteunen- een multi criteria analyse (MCA) uitgevoerd, waarin de
verschillende varianten zijn vergeleken. Met een multi criteria analyse kan (zoals de naam al zegt)
een keuze voor een bepaalde variant gemaakt worden op basis van verschillende criteria, waaraan een weegfactor kan worden toegekend.
De gemaakte analyse wordt bespraken in bijlage F op pagina 139. Ook de gebruikte criteria en
bijbehorende weegfactoren komen in deze bijlage aan bod. lin dit hoofdverslag worden aileen de
conclusies bespraken.

5.4 .4

CONC LU SI E

De varianten A4 en AS zijn de twee varianten die in de analyse het beste scoren, zowel bij het
grote als bij het kleine woningtype. De variant A.4 scoort bij het grate woningtype echter niet zo
goed wat betreft wooncomfort, terwijl de extra kosten van variant AS meevallen.
De eigen voorkeur (zonder aanvullende informatie uit de multi criteria analyse) ging uit naar de
varianten A2 en AS. De kwaliteit van de plattegrond vall variant A4 bij het grate woningtype is
duidelijk van sllechtere kwaliteit. Dit blijkt ook uit de MCA.
De minder goede eigenschappen van de variant A2 komen echter uit de analyse duidelijk naar
voren: de locatie van de badkamer is niet ideaal, en zorgt voor hogere kosten voor de aanleg van
leidingen en voor energiever'liezen in deze leidingen.
Er wordt dan ook gekozen voor variant AS. Deze scoort goed in de analyse, en tevens bestond
er een eigen voorkeur voor deze variant. Ter informatie zijn in dit hoofdverslag de bladen met
plattegronden van de gekozen p'lattegrondvariant verkleind weergegeven (zie de figuren 5.5 en
5.6 op de volgende twee pagina's). Voor de verdere bespreking van het ruimtelij1k ontwerp wordt
verwezen naar deel C: Ontwerp, paragraaf 7.1 op pagi na 69.
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Variant A.-
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48

5.

Variant A.S

W.

i

i

3270

_

2035

ONDERZOEK VERBETERING WOONCOMFORT

Verdieping

1I1P 1350 .300,125

'f

• I

~::::::::::J::~
....~
.... mor
~1 ~
5.'" f'1T'

I ~

J

'I

J==iou!rbj,1

1-¥-~~3 r-"== ' ~~,

!

J
J

W _ _32ll1_ _ _

2035-1~

~r=::::::=:J;;;:if=::::J;~1 ~
.Iu.... ".,.

,

,

5.04 m'

3270

_ 8115 _

11oo,~

' ~~ 1 25

P'=~~~ ~ '

._mer
13.1 rn'

I

I

I

I ~

~~
· l

:

~~

]
Fig 5.6 Verdieping van plattegrondvariant A.5

49

ENERGIEZUINIG EN BEWONERSGERICHT RENOVERfN VAN NEMAVO-AIREY WONINCEN

50

6.

6.
6.1

ONDERZOEK REDUCTIE ENERGIEGEBRUIK

OND ERZOEK RED U CTIE ENERGIEGEBR U IK
INT RODUCTIE

Het energiegebruik voor ruimteverwarming in bestaande woningen is hoog in vergelijking met
dat in nieuwbouwwoningen. Dit is ook het geval voor de case study woningen in Jeruzalem. Figuur 6.1 geeft het energiegebruik voor ruimteverwarming weer in bestaande woningen, nieuwbouwwoningen gebouwd op Bouwbesluitniveau en passi'efhuizen (een zeer energiezuinig type
woning, hierop wordt later teruggekomen). Het energiegebruik in de case study woningen lijkt op
basis van deze figuur mee te vallen. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat bij het bepalen
van het energiegebruik van de case study woningen uitgegaan is van het werke'lijke stook- en ventilatiegedrag van de bewoners. Het is goed mogelijlk dat de bewoners van de case study woningen
relatief zuinig zijn.

Bestaande bouw

180

Case study (BB)

Bouwbesluit EPC=0,8 (NB)

Passiefhuis (NB)

o

50

100

150

200

Energiegebruik voor ruimteverwarming [kWh/m2aJ
Figuur 6.1 Energiegebruik voor ruimteverwarming in bestaande woningen (BB) en nieuwbouw woningen
(NB); de gegeven waardes gelden voor tussenwoningen (Boonstra e.a., 2006; SenterNovem, 200?b)

In dit hoofdstuk wordt besproken welke mogelijkheden bestaan om het energiegebruik voor
ruimteverwarming in de case study woningen te reduceren. Hierbij is de nadruk gelegd op maatregelen die bij de bouw van passiefhuizen toegepast worden. Daarnaast is in het kader van dit
afstudeeronderzoek een nieuw ventilatieconcept ontwikkeld. Ook dat wordt hier besproken. De
mogelijkheden voor het verlagen van het overige energiegebruik (zoals de energie benodigd voor
warm tapwater, wassen en drogen) worden hier niet besproken. Hiervoor zijn een aantal maatregelen genomen die worden besproken in hoofdstuk 7, paragrafen 7.1.3 (zie pagi na 73) en 7.3.3
(zie pagina 82).
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6 .2

VE RLAG ING VAN HE T ENE RG IEGE BRU IK VOOR RUIMTEVE RW A RMING

6. 2 .1 HET PASS IE FHUIS
6.2.1.1 INTRODUCTIE
Het passiefhuis is een gebouwconcept dat veel wordt toegepast in onder andere Duitsland. Ook
in Nederland zijn enkele passiefhuizen gebouwd. In een passiefhuis wordt sterk de nadruk gelegd
op een wat betreft energie optimale gebouwschil (met langere levensduur), ten opzichte van allerlei installatietechnische oplossingen (met kortere levensduur).
De warmtevraag voor ruimteverwarming in passiefhuizen is zo laag, dat de woning via het ventilatiesysteem verwarmd kan worden (de warmtecapaciteit van de toevoerlucht is voldoende groot
voor deze kleine warmtevraag). Er wordt hierbij gebruik gemaakt van balansventilatie met warmteterugwinning, waarbij de ventilatielucht indien nodig door bijvoorbeeld een elektrische naverwarmer op temperatuur gebracht wordt.
Eisen die aan een passiefhuis gesteld worden zijn onder andere een energiegebruik voor ruin1teverwarming van maximaal 15 kWh/m 2a (ongeveer 1,5 m3 gas per vierkante meter gebruiksoppervlakte, per jaar) en een totaal primair energiegebruik van 120 kWh/m'a. Bij een bestaande rijtjeswoning zal het vaak niet mogelijk zijn deze waarden te halen, aangezien het om een bestaand
gebouw gaat (en het bijvoorbeeld niet mogelijk of erg kostbaar is om de fundering na te isoleren).
Om deze reden is dan ook voor dit afstudeerproject een streefwaarde van 30 kWh/m'a vastgesteld.
6.2. 1.2 VOOR BEEL D PROJECT: LI N OAs, ZWED EN
Voor dit afstudeeronderzoek zijn diverse voorbeeldprojecten geanalyseerd. Ter verduidelijking en ter illustratie van het passiefhuis - wordt hier een van de voorbeeldprojecten besproken: Lindas
te Zweden. :In 2001 zijn in dit plaatsje nabij Goteborg 20 passiefhuizen gebouwd (allen rijtjeshuizen). Het gemeten energiegebruik vom ruimteverwarrning in deze woningen is gemiddeld 14,3
kWh/m 2 a (Eek & Wall, 2007).
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Fig 6.2 Luchtfoto van Lindas, Zweden

Fig 6.3 Achterzijde (zuid) van de woningen

(Wall,2006)

(Wall, 2006)

6.
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Het woonoppervlak van de woningen is ongeveer 120 m2, verdeeld over 2 verdiepingen en een
zolder(tje}. Op de begane grond bevinden zich de woonkamer, keuken en toilet. Op de verdieping bevinden zich 3 slaapkamers, een badkamer en een wasruimte. De figuren 6.2 en 6.3 geven
een impressie.
Hierna worden de maatregelen die genomen zijn in de woningen in Lindas besproken. Voor
een groot deel zijn dit maatregelen die typerend zijn voor passiefhuizen. Hierop wordt later teruggekomen.

*

Compacte bouwvorm
De woningen zijn erg diep (11 meter). Daardoor wordt de verliesoppervlakte van de gebouwschil verkleind .

*

Orientatie op het zuiden
De woningen zijn aan de zuidzijde (tuinzijde) zeer open, met veel glas (zie de figuren 6.3
en 6.4). Daardoor kan (als het buiten koud is) goed gebruik gemaakt worden van passieve
zonne-energie . De meeste verblijfsruimten zijn aan de zuidzijde gesitueerd.
Aan de noordzijde zijn de woningen juist meer gesloten. Aangezien hier toch geen zon
komt (en er dus ook geen zonnewinst te behalen valt), zorgen ramen aan deze zijde juist
voor grotere verliezen .

Fig 6.4 Daorsnede van een waning in Lindas (Eek & Wall, 2007)

*

Zeer goed geisoleerde schil
De gemiddelde U-waarde (inclusief ramen en deuren) is 0,16 W/n12K (R=6,3 m 2 K1W) .
Er is drievoudige beglazing toegepast; de gemiddelde U-waarde van glas en kozijn samen is
0,85 W/m2K.
De R-waarde van de dichte delen van de schil varieert van 9,1 n-tZKIW (begane grond vloer)
tot 12,5 m 2 KIW (dak). Deze hoge R-waardes resulteren in grote pakketdiktes. Zo heeft de
houtskeletbouw buitenwand (met een R-waarde van 10 n-tZKIW) een totale dikte van 513
mm. Het houten dak heeft zelfs een totale dikte van 670 mm (Eek & Wall, 2007).

*

Zeer goede luchtdichtheid
De luchtdichtheid van een woning wordt bij passiefhuizen aangegeven met de zogenaamde nso-waarde. Deze waarde geeft aan hoe vaak het totale luchtvolume in een gebouw
wordt uitgewisseld bij een drukverschil van 50 Pascal (een lagere nso-waarde betekent een
betere luchtdichtheid). Dit wordt gemeten door middel van een Blowerdoor-test.
De gemiddelde gemeten nso-waarde van de woningen in Lindas is 0,3 h·1 (Eek & Wall,
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2007). Dit is zelfs beter dan vereist bij de bouw van passiefhuizen (nso=0,6 h· 1). Ter vergelijking: de Nederlandse Bouwbesluit-eis ten aanzien van luchtdichtheid (Cjv,10::;200 dm 3/s)
komt ongeveer overeen met een nso-waarde van 4 h· 1 (Kuindersma, 2007).

*

Balansventilatie met warmteterugwinning
Er wordt gebruik gemaakt van gebalanceerde ventilatie. Ook ruimteverwarming vindt via
dit systeem plaats. In een warmteterugwinunit wordt de verse buitenlucht opgewarmd door
deze langs de vuile afblaaslucht te voeren (rendement circa 80% (Eek & Wall, 2007) ).
Daarna kan de verse lucht elektrisch worden bijverwarmd.

*

Maatregelen tegen oververhitting in de zamer
Grote dakoverstekken aan de zuidz,ijde van de woning houden de zon in de zomerperiode
voor een groot deel tegen (zie de figuren 6.3 en 6.4 op pagina 52 en 53).
De verse lucht voor het balansventilatie-systeem wordt aan de noordzijde (in de schaduw)
aangezogen . Daarnaast is in de warmteterugwinunit een bypass opgenomen, zodat de
warmte in de zomer niet binnengehouden wordt.
Ventilatie door middel van het openen van ramen is mogehjk. Ook kan '5 nachts geventileerd worden door middel van nokventilatie via een dakraam .

*

Ook aandacht voor het overige energiegebruik
De woningen hebben ieder een thermische zonnecollector met een oppervlakte van 5 m2.
Hiermee wordt ongeveer 40% van de jaarlijkse warmwaterbehoefte afgedeikt (de rest wordt
elektrisch verwarmd) (Eek & Wall, 2007).
De oorspronkelijke bedoeling was om energiezuinige huishoudelijke apparatuur te installeren o Dit is echter niet gebeurd. Het huishoudelijk elektriciteitsgebruik ligt dan ook rond het
gemiddelde in Zweden.

Typerend voor het passiefhuis is de combinatie van het beperken van warmteverliezen en het
maximaliseren van warmtewinsten. Transmissievediezen worden beperkt door het goed isoleren
van de schil en door het voorkomen van koudebruggen. Ventilatieverliezen worden beperkt door
het realiseren van een zeer goede luchtdichtheid i,n combinatie met balansventilatie met warmteterugwinning. Zonnewinsten worden vergroot door veel glasvlakken op het zuiden te orienteren.
Daarnaast worden de interne warmtewinsten (bijvoorbeeld door personen en apparaten) in de
woning gehouden.
In de wintersituatie zorgt deze passiefhuis-strategie voor een zeer laag energiegebruik voor
ruimteverwarming. In de zomersituatie vormen te hoge binnentemperaturen (met als gevolg een

verminderd comfort) echter een reeel gevaar. De strategie om zo veel mogelijk wannte binnen te
krijgen en binnen te houden is in de zomer dus niet id'eaal. Om deze reden worden in passiefhuizen altijd aanvullende maatregelen genomen om deze oververhitting in de zomer te voorkomen
of in ieder geval te beperken.

6.2.2

B ALANSV NTILATIE: DE STA N O VAN ZAKEN

Bij veel rnensen in Nederland bestaat momenteel een weerstand tegen balansventilatiesystemen
met warmteterugwinning. Een rapport van de GGD Eemland over een onderzoek naar balansventilatiesystemen in de Amersfoortse wijk Vathorst en een uitzending van het documentaireprogramma Zembla naar aan 'l eiding van dit rapport hebben veel stof doen opwaaien (Duijm e.a.,
2007; Zembla: Ziek door je eigen huis, 30 maart 2008).
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In de nieuwbouwwijk Va1Jhorst in Amersfoort zijn op grote schaal balansventilat1iesystemen ge"lnstalleerd in woningen. Naar aanleiding van gezondheidsklachten van een aantal bewoners in de
wijk (waarvan deze bewoners dac:hten dat de oorzaak lag bij de balansventilatiesystemen) is door
de GGO Eemland een onderzoek verricht. Uit dit onderzoek wordt niet geconcludeerd dat balansventilatie een slecht systeem zou zijn . Wei wordt uit dit onderzoek duidelijk dat de balansventilatiesystemen in Vathorst slecht aangeregd ziljn, en dat bewoners de systemen niet goed gebruiken.
Ten gevolge van tekortkomingen in ontwerp, materiaalkeuze, uitvoering en inregeling van de
systemen schiet met name de afvoercapaciteit vaak ernstig tekort. In maar liefst 70% van de onderzochte woningen met balansventilatie is de capaciteit zelfs na opnieuw inregelen van de ventielen onvoldoende (overigens geldt dit ook in 72% van de onderzochte woningen met een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer). Oaarnaast is het binnenmilieu in de
woningen vaak ongunstig. Zo is de C02-concentratie in de binnenlucht in de meeste woningen
regelmatig te hoog: een direct gevolg van de te lage afvoercapaciteit. Ook is de geluidsproductie
van de systemen in woonkamer en slaapkamers relatief hoog. Mede ten gevolge daarvan zetten
veel bewoners het systeem in de laagstand, waardoor nog minder ventilatie plaatsvindt. Tevens is
vaak sprake van vervui ~ de roosters en filters, en kunnen de temperaturen in de zomer fHnk oplopen (mede doordat geen bypass op de balansventilatie aanwezig is) (Ouijm e.a., 2007).
Uit de ervaringen in Vathorst wordt het volgende duidelijk:

*

Aanleg moet beter
Balansventilatiesystemen dienen door deskundige mensen te worden ontworpen, geplaatst,
ingeregeld en gecontroleerd. Een balansventilatiesysteem moet gedurende de hele levensduur van de woning goed functioneren. Oit goed functioneren is van groot belang voor de
gezondheid en het welbevinden van bewoners. Oit maakt dat balansventilatie geen post is
om op te bezuinigen (deze indruk wordt in de Zembla-uitzending wei gewekt). Een bypassmogelijkheid is gedurende warme periodes van belang om de binnentemperaturen niet te
hoog te laten op open.

*

Informeren bewoners moet beter
Bewoners weten vaak weinig over 'hun' balansventilatiesysteem en de manier waarop dit
gebruikt en onderhouden moet worden. Oit is er mede de oorzaak van dat het systeem vaak
op de laagste stand gezet wordt. Bewoners dienen daarom beter op de hoogte gesteld te
worden van de werking van het systeem, en van de benodigde filtervervangingen en onderhuidsbeurten.

6. 2 .3 HET EF FECT VAN VERSCHI LLE NDE MAATRE H EN
In de case study woningen in Jeruzalem kunnen diverse maatregelen genomen worden. Zo
kunnen diverse ond'erdelen van de schil beter ge'isoleerd worden, en kan een balansventilatiesysteem aangelegd worden. Om inzicht te Ikrijgen in het (relat,ieve) effect van verschillende maatregelen zijn modellen gemaakt met behulp van MATLAB HAMBASE. Oe resultaten worden in deze
paragraaf besproken .
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6.2.3 .1 U JTGANGSPU TEN EN ON DER ZO !-IT MAATR EG ELEN
Ais uitgangspunt voor de MATLAB HAMBASE modellen zijn basismodellen gemaakt voor zowel
het kleine als het grote woningtype. In deze basismodellen is het bestaande deel van de woning
ongewijzigd gebleven ten opzichte van de bestaande situatie. Voor het nieuwe deel van de woning is voor de dichte delen van de schil een R-waarde van 2,5 m2KJW (Bouwbesluit-niveau) aangenomen, en is voor de beglazing een U-waarde van 3,3 W/n-t1K (dubbele beglazing) aangehouden. Opgemerkt dient te worden dat de hier gemaakte modellen afwijken van de defi:nitieve
MATLAB HAMBASE modellen. De resultaten zUllien echter het relatieve effect van verschillende
maatregelen goed weergeven.
In de gemaakte basismodellen is vervolgens steeds slechts een maatregel genomen (bijvoorbeeld het isoleren van het dak). Per maatregel zijn diverse varianten onderzocht (bijvoorbeel'd:
dakisolatie met R=2,5 m2KJW, R=5,0 m2KJW, et cetera). De volgende mogelijke maatregelen zijn
onderzocht:

*
*
*

Verbeteren van de beglazing
Verbeteren van de gevelisolatie
Verbeteren van de dakisolatie

*

Verbeteren van de vloerisolatie

*

Verbeteren van het ventilatiesysteem

6 .. 3.2

RES LTATEN

De resultaten met betrekking tot de hiervoor genoemde maatregelen worden hier puntsgewijs
besproken. Deze bespreking beperkt zich tot de resultaten voor het grote woningtype (de resultaten voor het kleine woningtype zijn vergelijkba ar).

*

Verbeteren van de beglazing
In figuur 6.5 is te zien welk effect het verbeteren van de beglazing heeft (weergegeven als
percentage van het energiegebruik van het basismodel).
De stap van de oude dubbele beglazing (U=3,3 W/m2K) naar HR+-beglazing (U=1 ,6 WI
m 2 K) levert duidelijk het meeste op. Bij de toepassing van drievoudige beglazing (U=0,8 WI
m 2 K) is de energiebesparing het grootst. Drievoudig glas is echter ongeveer twee keer zo
duur als HR++ -glas (U= 1,1 W/m 2 K) (AGe G las, P. van Dijk, telefoongesprek 20 juni 2008) .

Basismodel

U=1,6 W/m2K
U=l , l W/m2K
U=0,8 W/m2K
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Energiegebruik voor ruimteverwarming ten opzichte van het basismodel [% ]
Fig 6.5 Het effect van het verbeteren van de beglazing
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*

Verbeteren van de gevelisolatie
De effecten van het verbeteren van de gevelisolatie zijn weergegeven in figuur 6.6. Hierbij
is ook de isolatie van de kelderwanden meegenomen .
Opvallend is dat de eerste centimeters toegevoegde isolatie veel effectiever zijn dan de laatste centimeters toegevoegde isolatie. Kijkend naar de warmtedoorgangscoefficienten is dit
ook niet verwonderlijk: de stap van U=2 W/m2K (bestaande gevel) naar U=0,4 W/m2K
(R=2,S m2KJW) is vee I groter dan de stap van U=O, 13 W/m2K (R=7,5 m 2 KJW) naar U=0,1
W/m2K (R=1 0,0 m 2 KJW) .

Basismodel

R=2,5 m2K!W
R=5,O m2K!W
R=7,5 m2K!W
R=l 0,0 m2K!W

o
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Energiegebruik voor ruimteverwarming ten opzichte van het basismodel [%]
Fig 6.6 Het effect van het verbeteren van de gevelisolatie

*

Verbeteren van de dakisolatie
In figuur 6.7 zijn de effecten van het verbeteren van de dakisolatie weergegeven . Het verbeteren van de dakisolatie blijkt weinig effect te hebben . Oit is oak logisch, aangezien de verdieping van de woningen niet verwarmd wordt, en er dus ook minder warmteverlies door
het dak plaatsvindt.

Basismodel

R=2,5 m2K!W
R=5,O m2K!W
R=7,5 m2K!W
R=10,O m2K!W

o

25

50

75

100

Energiegebruik voor ruimteverwarming ten opzichte van het bas is model [%]
Fig 6.7 Het effect van het verbeteren van de dakisolatie
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*

Verbeteren van de vloerisolatie
De effecten van het verbeteren van de vloerisolatie zijn weergegeven in figuur 6.8. Hierbij
is voor de betonnen begane grond vloer een R-waarde van 1,0 ro2KJ\IV aangehouden (aangezien boven op de vloer ge·isoleerd moet worden zijn hoge R-waardes hier zeer moeilijk te
realiseren). Ook is gekeken naar de mogelijkheid om de verdiepingsvloer te isoleren .
Ook hier geldt weer dat de eerste centimeters toegevoegde isolatie meer effect hebben dan
de laatste toegevoegde centimeters. Het isoleren van de verdiepingsvloer heeft een groot
effect (de transmi6sieverliezen van de verwarmde woonkamer naar de onverwarmde verdieping worden sterk gereduceerd).

Basismodel
R=2,5 m2KIW
R=5,0 m2KIW
R=7,5 m2KIW
R=10,0 m2KIW

---:

Rverd=2,5 m2 KIW

•
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Energiegebruik voor ruimteverwarming ten opzichte van het basismodel [%]
Figuur 6.8 Het effect van het verbeteren van de vloerisolatie

*

Verbeteren van het ventilatiesysteem
De effecten van het verbeteren van het ventilatiesysteem zijn weergegeven in figuur 6.9.
Het introduceren van balansventilatie op de (verwarmde) begane grond heeft veel effect.
Het effect van het introduceren van baransventilatie op de verdieping is veel kleiner. Dit is
ook logisch, omdat de ruimtes op de verdieping niet verwarmd worden.

Basismodel

Balam bg

Balans hele woning

o

25

50

75

100

Energiegebruik voor ruimteverwarming ten opzichte van het basismodel [%]
Figuur 6.9 Het effect van het wijzigen van het ventilatiesysteem
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ONTWI KKE LING VE NT ILATIECONC EPT

6. 2 .4. 1 I

TR ODUC TIE

De bewoners van de case study woningen in Jeruzalem zetten de ramen op de verdieping veel
open, ook in de winter. Volgens de resultaten van de enquete staan deze ramen gedurende koude
periodes gemiddeld meer dan 11 uur per dag open . De ramen op de begane grand staan gedurende koude peri odes gemiddeld maar 1,6 uur per dag open (zie paragraaf 4 .2.4.1 op pagina 21
voor meer informatie) . De verwachting is dat bewoners niet ophouden met het frequent openzetten van ramen wanneer een balansventilatiesysteem wordt ge·installeerd. Het blijkt namel,i jk dat
mensen veelal blijven ventileren op de manier die zij in hun vorige woning -zonder balansventilatie- gewend waren (Soldaat, 2007).
Het is dan ook de vraag of een balansventilatiesysteem -een systeem dat in passiefhuizen altijd
wordt toegepast- voor de case study woningen in Jeruzalem de juiste keuze is. Twee zaken spelen
hierbij een ral:

*

Comfort voor de bewoners is het belangrijkste
Energiebesparing is van ondergeschikt belang, en mag geen verslechtering van het comfort
tot gevolg hebben. Blijkbaar stelt men een koele ('frisse') slaapkamer op prijs. Zo'n koele
slaapkamer wordt eerder bereikt wanneer door middel van natuudi1jke toevoer geventileerd
wordt (via roosters of open ramen) . Met balansventilatie wordt dit minder goed bereikt,
omdat de ingeblazen lucht een hogere temperatuur heeft (en van warmere lucht heeft men
minder de indruk dat deze 'fris' of 'vers' is). Ook speelt mee dat bij balansventilatie de verse
lucht niet direct van buiten komt, maar uit een inbliaasventiel (en 'verse' lucht komt van buiten, niet uit het plafond).

*

Bewoners zullen de ramen op de verdieping veel open blijven zetten
Uitgaande van deze verwachting is het de vraag of balansventilatie op zowel begane grand
als verdieping wei het meest energiezuinige concept is. Bij het openzetten van ramen zal
veel energie verloren gaan, en kan het ventilatiesysteem uit balans raken. Daarnaast heeft
het openzetten van ramen op de verdieping ook een effect op de begane grand. Er kan bijvoorbeeld koude lucht via de trap naar de verwarmde zone stromen .

Met bovenstaande vertrekpunten zijn vier verschi 1lende venti latieconcepten opgeste ~ d. Vervolgens is met
behulp van MATLAB HAMBASE gesimuleerd welke
energiegebruiken deze ventil'atieconcepten tot gevolg
hebben.
De woning is hierbij steeds opgedeeld in twee zones
(zie figuur 6.10):

*

Zone 7: verwarmde zone
In deze zone bevinden zich woonkamer en
keuken, instaHatieruimte, toilet, meterkast en
halletje.

*

Zone 2: onverwarmde zone
Deze zone bestaat uit de gehele verdieping, het

Fig 6.10 Zanering van de waning

tochtportaal en de kelderkast.
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In de hierna volgende paragrafen zullen achtereenvolgens de opgestelde ventilatieconcepten,
de gehanteerde uitgangspunten, de resultaten en de conclusies besproken worden.

6.2.4. 2

D E VE RGE LEKEN V NTIL TIE _

CEPTEN

De volgende vier ventilatieconcepten zijn opgesteld:

*

Concept 7: balansventilatie in de gehele woning
Er wordt geventi'leerd zoals in een passiefhuis. Zowei in zone 1 (woongedeelte) als in zone 2 (verdiepi ng, tochtportaa 'i en kelder) wordt geventi leerd
door middel van balansventilatie met warmteterugwinning. De ventilatielucht wordt niet naverwarmd
voordat deze de ruimtes ingeblazen wordt: de verwarmde zone 1 (woongedeelte) wordt op tempera-

!verwarmde zone

L lhermischc Isolatie

tuur gebracht door middel van radiatoren . De twee
zones zijn niet van elkaar afgesloten : lucht kan via
het trapgat en v,ia kieren onder deuren van de ene

Fig 6.11 Ventil atieconcept 1

naar de andere zone stromen. Er treedt een luchtstroom op van zone 2 naar zone 1: een
deel van de in de slaapkamers toegevoerde ventilatielucht stroomt over naar de verwarmde
zone, om daar vervolgens mechanisch afgezogen te worden (zie figuur 6.11).

*

Concept 2: balansventilatie in zone 7, natuurlijke
toevoer in zone 2
In zone 1 (woongedeelte) wordt geventileerd door
middel van balansventilatie. In zone 2 (verdieping,
tochtportaal en kelder) wordt geventileerd door
middel van natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. Ook bij dit concept wordt de verwarmde zone

o nverwarmde zone

1 (woongedeelte) verwarmd door middel van radia-

r verwarmde zone

toren. En ook hier kan de lucht via het trapgat en
kieren onder deuren van de ene naar de andere zone stromen. Een deel van de in zone 2 toegevoerde

Fig 6.12 Ventilatieconcept 2

lucht stroomt over naar zone 1, om daar mechanisch afgezogen te worden (zie figuur 6.12).

*

Concept 3 : compartimenteren, balansventilatie in
de gehele woning
Dit concept vormt een variatie op concept 1: in beide zones wordt geventileerd door middel van mechanische ventilatie met warmteterugwinning. De
verwarmde zone 1 (woongedeelte) wordt op temperatuur gebracht door middel van radiatoren (de ventilatielucht wordt niet naverwarmd voordat deze
ingeblazen wordt) , De twee zones worden in con-

onverwarmde zone

n

.>-1

1......' " " -

Uverwarmde zone ..§

I"!"

Lthermischc isolali

Fig 6.13 Ventilatieconcept 3
cept 3 echter van elkaar gescheiden, door de deur
die de zones met elkaar verbindt tochtdicht aan te
sluiten op wand en vloer. Hierdoor wordt luchtstroming tussen de twee zones voorkomen

(zie figuur 6.13). Voor beide zones afzonderlijk geldt dus dat de ventilatie toe- en afvoerstromen in bal1ans zijn .
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Concept 4: compartimenteren, balansventilatie in
zone 7 en natuurhjke toevoer in zone 2
Dit concept vormt een variatie op concept 2. In zone 1 (woongedeelte) wordt geventileerd door middel van balansventilatie met warmteterugwinning. In
zone 2 (verdieping, tochtportaal en kelder) wordt
geventileerd door middel van natuurlijke toevoer en
mechanische afvoer. Het woongedeelte (zone 1)
wordt verwarmd door middel van radiatoren . Ook
hier worden de twee zones van elkaar gescheiden
door de deur tussen de twee zones tochtdicht aan te
sluiten, waardoor luchtstroming tussen de twee zo-

Fig 6.14 Ventilati econcept 4

nes voorkomen wordt (zie figuur 6.14).
6.2.4 .3 UITGAN SP NTE

EN

ANNAMES

Op basis van de conclusies uit paragraaf 6.2.3 (zie pagina 55) is allereerst een basispakket met
maatregelen samengesteld :

*

Vloeren, gevels en dak
Deze worden beter ge·isoleerd, met als resultaat een R-waarde van 5 m1K1W. De hoge
warmteweerstand van het dak confl.icteert met het feit dat isolatie van het dak weinig effectief blijkt te zijn . Een goede thermische isolatie vormt echter de basis van een energiezuinige woning. In sommige woningen in Jeruzalem wordt wei gestookt op de verdieping. In
deze woningen zu'ilen de energieverliezen door het dak dan ook groter zijn. De hoge
warmteweerstand van het dak zorgt ervoor dat dit afwijkende stookgedrag niet resulteert in
een explosieve stijging van het energiegebruik.

*

Betonnen delen van de begane grand vloer, keldervloer en kelderwanden
Deze worden minder goed ge·isoleerd, aangezien deze aan de binnenzijde moeten worden
ge·isoleerd en ruimte hier een probleem vormt. Vloeren hebben een R-waarde van 2,3 m2K1
W, kelderwanden hebben een R-waarde van 2,1 rn2K1W.

*

Verdiepingsvloer
Deze wordt zeer licht ge·isoleerd, hier wordt 30 mm isolatie op geplaatst (R=0,75 m2K1W).

*

Begla zing
Er wordt HR++-beglazing geplaatst met een U-waarde van 1,1 W/m1K. Aan de buitenzijde
van deze beglazing worden zonneschermen geplaatst.

*

Buitendeuren
Voor de nieuwe buitendeuren is een R-waarde van 1,5 m2 KIW aangenomen.

De volgende aannames zijn gemaakt bij het maken van de MATLAB HAMBASE modellen:

*

Ventilatie en infiltratie
Indien balansventilatie met warmteterugwinning aanwezig is, heeft deze een efficiency van
95%. Wat betreft ventilatie is gerekend met 70% van de volgens het Bouwbesluit vereiste
ventilatiecapaciteit (dat wil zeggen: het ventilatiesysteem staat in de normaliter gebruikte
middenstand, stand 2). Tevens is rekening gehouden met infiltratie ('onbedoelde' ventilatie
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door niet geplande openingen in de gebouwschil). Aangenomen is dat het openzetten van
ramen leidt tot een verhoging van het ventilatievoud in een zone met 1 h-l .

*

Luchtstroming tussen zones
Bij. de concepten 1 en 2 zijn de nvee zones niet van elkaar gescheiden, en stroomt venti latielucht uit de onverwarmde zone (zone 2) over naar de verwarmde zone (zone 1), om daar
vervolgens afgezogen te worden . Het openzetten van ramen op de verdieping (zone 2) kan
I'eiden tot het vergroten van de (koude) I'uchtstroom van de onverwarmde zone 2 naar de
verwarmde zone 1. Ook is het mogelijk dat er een warme luchtstroom van zone 1 naar zone 2 op gaat treden. Voor de luchtstroming bij opengezette ramen kan echter niet zomaar
een aanname gedaan worden. Om inzicht te krijgen in deze luchtstroming zou een aparte
studie gedaan moeten worden; dit valt buiten het kader van dit afstudeeronderzoek. Om
deze reden is er dan ook voor gekozen om weI rekening te houden met de initiele luchtstroom tussen zones (overstroom van ventilatielucht uit de slaapkamers naar de verwarmde
zone, waar deze vervolgens afgezogen wordt), maar geen rekening te houden met het veranderen van deze luchtstroom ten gevolge van het openzetten van ramen op de verdieping.

6 .2.4 .4

R ESULTATEN

De resultaten van de HAM BASE simulaties worden weergegeven in de vorm van grafieken,
waarin de energievraag voor ruimteverwarming is uitgezet ten opzichte van het aantal uren per
dag dat de ramen in zone 2 open staan. De resultaten voor het kleine woningtype worden weergegeven in figuur 6.15.
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2: balansventilatie in zone 1, natllllrlijke toevoer in zone 2
3: compartimenteren, 'balansventilatie in de gehele woning
4: compartimenteren, balansventilatie in zone 1, natllllrlijke toevoer in zone 2

20

E

--S

..c

Concept 3
Concept 1
Concept 4
Concept 2

..:,{.

0.0

c

E

ro

15

~

Q)

>

.£!
E
2

a0

10

>

0.0
<':I
<':I

>
Q)

.0.0
(j)

c

LJ.J

5
0

8

16

24
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Fig 6.15 Energievraag voor rllimteverwarming in het kleine woningtype bij verschillende ventilatieconcepten,
weergegeven in kWh per vierkante meter gebrlliksoppervlakte (GBO=88,8 m2) per jaar
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Het volgende valt hierbij Op:

*

De verschillen tussen gecompartimenteerd en niet-gecompartimenteerd zijn klein
Dit komt doordat de in rekening gebrachte luchtstroom van zone 2 naar zone 1 (de overstroom van in de slaapkamers toegevoerde ventilatielucht naar het woongedeelte) bij het
kleine woningtype zeer klein is (namelijk 0,6 dm 3/s).

*

De energievraag stijgt sneller bij de varianten met balansventilatie in de hele woning
Wanneer de ramen in zone 2 meer open zijn, stijgt bij aile varianten (66k die met natLlurlijke toevoer op de verdieping) de energievraag door de verhoogde transmissieverliezen door
de verdiepingsvloer.
Bij de varianten met ballansventilatie op de verdieping speelt ook mee dat de afgevoerde
lucht uit de zones 1 en 2 zich mengt in de warmteterugwinLlnit, waardoor de inblaastemperatuur in zone 1 lager is dan wanneer de lucht uit zone 2 niet door de wtw-unit gevoerd
wordt. Dit negatieve effect wordt groter wanneer de ramen in zone 2 meer open zijn, en de
afvoer:l ucht uit deze zone kouder wordt.

Overigens zal in werkelijkheid de energievraag voor de niet-gecompartimenteerde varianten
sneller stiJgen, aangezien er in de HAM BASE simulaties geen rekening mee is gehouden dat de
luchtstroom tussen de twee zones verandert wanneer de ramen op de verdieping open zijn (het
openen van ramen op de verdieping zorgt er natuurlijk voor dat het in de verwarmde zone sneller
afkoelt, met een hogere energievraag tot gevolg).
In figuur 6.16 worden de resultaten voor het grote woningtype weergegeven.
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Fig 6.16 Energievraag voor ruimteverwarmi.ng in het grate woningtype bij verschillende ventilatieconcepten, weergegeven in kWh per vierkante meter gebruiksoppervlakte (GBO= 106,8 m2) per jaar
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Het volgende valt hierbij op:

*

De verschil/en tussen gecompartimenteerd en niet-gecompartimenteerd zijn groter
De in rekening gebrachte luchtstroom van zone 2 naar zone 1 (overstroom van in de slaapkamers toegevoerde lucht naar zone 1) is bij het grote woningtype groter (namelijk 11,9
dm 3/s). Concept 2 is minder energiezuinig dan de gecompartimenteerde variant hierop
(concept 4). Echter, wanneer in de gehele woning balansventilatie is aangelegd, is compartimenteren juist minder energiezuinig.

*

De energievraag stijgt sneller bij de varianten met ba/ansventi/atie in de he/e woning
Voor het grote woningtype geldt hierbij hetzelfde als voor het kleine woningtype. Wanneer
de ramen in zone 2 meer open zijn stijgt bij aile varianten de energievraag door de verhoogde transmissieverliezen door de verdiepingsvloer. Daarnaast zal bij de varianten met
balansventilatie op de verdieping ook meespelen dat de afgevoerde lucht uit de zones 1 en
2 zich mengt in de wtw-unit, met een lagere inblaastemperatuur in zone 1 tot gevolg. Oit
negatieve effect wordt groter wanneer de ramen in zone 2 meer open zijn, en de afvoerlucht uit deze zone kouder wordt.

Ook voor het grote woningtype geldt dat de energievraag voor de niet-gecompartimenteerde
varianten in werkelijkheid sneller zal stijgen, aangezien er in de HAMBASE simulaties geen rekening mee is gehouden dat de luchtstroom tussen de twee zones verandert wanneer de ramen op
de verdieping open zijn .

6.2.4.5

C ONCLU IE

De resultaten van de vergelijking tussen de ventilatieconcepten, zoals besp.roken in de vorige
paragraaf, gaan gepaard met veel mitsen en maren. Allereerst komen de niet-gecompartimenteerde varianten te positief uit de bus, omdat geen rekening is gehouden met het veranderen van de
luchtstroom tussen de twee zones wanneer de ramen op de verdieping open gezet worden (bij
open ramen op de verdieping zal de koude luchtstroom van de verdieping naar het verwarmde
woongedeelte vergroot worden, of kan een warme luchtstroom in tegenovergestelde richting op
gaan treden). Ten tweede wijken de definitieve modellen (zie hiervoor deel C: Ontwerp) af van de
hier besproken modellen. Vooral de verschillen in het ventilatie- en infiltratievoud zijn groot. De
energievraag voor ruimteverwarming vo/gens de definitieve model/en is fors hoger dan de energievraag vo/gens de in de voorgaande paragraaf besproken model/en. Om deze redenen dienen
niet al te rigoureuze conclusies getrokken te worden naar aanleiding van de vergelijking tussen de
vier venti latieconcepten.
Voor het kleine woningtype geldt dat de ventilatieconcepten weinig verschillen ten aanzien van
het energiegebruik: er kan gesteld worden dat de vier concepten een ongeveer vergelijkbaar
energiegebruik tot gevolg hebben.
Voor het grote woningtype zijn de verschillen groter. Het passiefhuis (concept 1) ijkt de meest
energiezuinige optie te zijn. Echter, in werkelijkheid zal het energiegebruik hoger uitvallen, aangezien geen rekening is gehouden met het veranderen van de luchtstroom tussen de twee zones
wanneer de ramen op de verdieping open worden gezet. Er kan dan ook gesteld worden dat het
in ieder geval niet veel energie-onzuiniger is om op de verdieping te ventileren door middel van
natuurlijke toevoer. Compartimenteren heeft dan wei de voorkeur.
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Een systeem met natuurlijke toevoer op de slaapverdieping zal voor bewoners het meest comfortabel zijn, omdat de lucht op de verdieping voor hun gevoel 'fris' is door de natuurlijke toevoer, terwijl ze de ramen open kunnen zetten wanneer zij daar behoefte aan hebben (bij balansventi latie wordt het openzetten van ramen afgeraden, of wordt aangeraden dit zo veel mogelijk te
beperken). Kortom: het binnenklimaat op de verdieping zal als prettiger ervaren worden. Op basis
van de vergeHjking tussen ventilatieconcepten kan gesteld worden dat dit een ongeveer vergelijkbaar energiegebruik tot gevolg heeft als bij een systeem met geheel balansventilatie. Om deze
reden wordt dan ook gekozen voor ventilatieconcept 4: compartimenteren, met balansventilatie
in zone 1 en natuurlijke toevoer in zone 2.
Een kanttekening is hierbij op zijn plaats: wanneer men op de verdieping stookt (bijvoorbeeld in
een studeerkamer), zal een systeem met balansventilatie op de verdieping energiezuiniger zijn
dan het gekozen systeem. Uit de gehouden enquete blijkt dat de kamers op de verdieping nauwelijks verwarmd worden. Dit zou natuurlijk in de toekomst wei meer het geval kunnen zijn. Het
blijven echter zeer goed ge"isoleerde woningen, zodat de extra energievraag die dit tot gevolg
heeft relatief klein zal zijn.
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RENOVATI EPLAN

In dit hoofdstuk wordt het gemaakte renovatieplan besproken. Achtereenvolgens komen aan
bod: het ruimtelijk ontwerp en de voorzieningen, de bouwwijze, en de systemen voor verwarming en ventilatie. Daarnaast wordt aandacht be steed aan geluidsisolatie en aan daglicht en uitzicht. Het renovatieplan is uitgewerkt in diverse tekeningen (p'lattegronden, gevels, doorsnedes en
details). Deze tekeningen zijn opgenomen in het tekeningenboek.
De lingreep die gedaan moet worden bij renovatie is zeer groot, en omvat onder andere het
verwijderen van aile bi,nnenwanden. Om deze reden wordt uitgegaan van renovatie in onbewoonde toestand. De bewoners dienen tijdelijk te verhuizen naar een wisselwoning, waarna zij
weer naar hun gerenoveerde woning kunnen terugkeren. De kosten voor het aanbieden van deze
wisselwoningen zijn hoog: de woningbouwvereniging moet aan ieder huishouden een verhui,svergoeding van ongeveer € 5.800 beta len. De verwachting is echter dat het aanpakken van aile
woningen in een keer toch goedkoper zal zijn dan het renoveren van woningen bij mutatie, vooral door prijsvoordelen (Woningbouwvereniging Vol,ksbelang, H. van de Kerkhof, 8 mei 2008).

7. 1

R U IMTE Ll JK Q N TW ERP EN VOO RZIENINGEN

7.1 .1

RU IMT ELl JK ONTW ERP

Het gemaakte ruimtelijk ontwerp is al eerder aan bod gekomen, in paragraaf 5.4.4 op pagina
47 . Dit ruimtelijk ontwerp is gekozen naar aanleiding van een vergelijking tussen verschillende
plattegrondvarianten.
De woningen worden aan de achterzijde uitgebreid. Uitbreiding aan de voorzijde is niet goed
mogelijk, omdat de voortuinen van de woningen zeer ondiep zijn (enkele woningen van het type
A hebben een voortuin met een diepte van circa 1 meter, de meeste woningen van het type B (de
case study woningen) hebben een voortuin met een diepte van circa 3 meter).
Het kleine (basis)woningtype heeft een uitbreiding op de begane grond. Het grote woningtype
heeft tevens een uitbreiding op de verdieping. Door het plaatsen van de uitbreidingen wordt de
binnenruimte per verdieping uitgebreid met ongeveer 5,2x3,3 m (17,2 m2). In de figuren 7.1 en
7.2 op de volgende pagina's is het ruimtelijk ontwerp weergegeven. Tevens zijn in deze figuren de
bestaande plattegronden te zien.
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Fig 7.1 Plattegrand begane grand, met Ilinks de bestaande situatie, en rechts de situatie na renovatie

Aile binnenwanden van de case study woningen worden gesloopt. Ook wordt de gehele inbouw (toilet, keuken et cetera) verwijderd. Dit betekent dat aileen het casco behouden blijft, en
de trap. Dit is een rigoureuze en kostbare ingreep. Door deze ingreep wordt echter veel kwaliteit
toegevoegd. Er worden betere binnenwanden geplaatst (bewoners vinden de bestaande binnenwanden vervelend, zie paragraaf 4.2.5 op pagina 29). Daarnaast is in de nieuwe situatie de verkeersruimte ruimer bemeten dan in de bestaande situatie. Door het doen van deze ingreep zullen
de woningen dan ook langer mee gaan .
Door het verruimen van de verkeersruimte op de begane grand b lijft aan de voorgevel te weinig
breedte over voor een woonkamer. Om deze reden is de woonkamer in de nieuwe situatie aan de
achtergevel gesitueerd, en wordt de keuken aan de voorgevel geplaatst. Tevens is een was- en installatieruimte toegevoegd aan het woonprogramma op de begane grand. In deze ruimte is plek
voor de (uitgebreide) instal,laties, de wasmachine (en eventueel draogtrommel), en dragende was.
Ruimte voor leidingen bevindt zich boven deze installatieruimte. De badkamer bevindt zich dicht
bij de installatieruimte (korte leidinglengtes). Voor de keuken is dit niet het geval.
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Fig 7.2 Plattegronden verdieping, met links de bestaande situatie, en rechts de situatie na renovatie.
Boven: klein woningtype, onder: groot woningtype
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In tabel 7.1 zijn de afmetingen van aile ruimtes weergegeven. De oppervlaktes van de meeste
ruimtes komen (na renovatie) ongeveer overeen met de gewenste oppervlakte, zoals bepaald in
paragraaf 5 .3.1.4 (lie pagina 39). De tweede slaapkamer in het kle'ine woningtype is echter met
een oppervlakte van 9,2 m 2 fors kleiner dan de gewenste 12,0 m 2 . Vanwege de beperkte ruimte
op de verdieping bleek het niet mogelijk om zowel een ruime hoofdslaapkamer als een ruime
tweede slaapkamer te ontwerpen.
Tabel 7.1 Afmetingen van ruimtes voor renovatie, de gewenste afmetingen (uit paragraaf 5.3.1.4) en
de afmetingen van ruimtes na renovatie

Oppervlakte [m 2]

Ruimte
Aanwezig

Cewenst

Klein type

Croot type

1,3

3,2

3,1

3, I

23,8

27,5

28,3

28,3

Keuken

4,8

10,0

10,1

10,1

Toilet

1,0

1,1

1,1

t,l

13,0

13,0

13,3

16,7

Tweede slaapkamer

9,1

12,0

9,2

13,3

Evt. derde slaapkamer

5,4

10,0

Badkamer

1,8

4,5

3,8

3,B

Ruimte vOor wassen en drogen

0,0

4,5

4,8

4,B

1), 2)

10,9

10,0 112,0

10,1

la, T

Totale gebruiksoppervlakte

73,4

Entree en garderobe
Woonkamer

Hoofdslaapkamer

Bergruimte

9.2

88,8

106,8

1) Voor woningen met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 100 m2 geldt een gewenste oppervlakte van de
bergruimte van 10m2 , voor woningen groter dan 100 m2 geldt een gewenste oppervlakte van 12 m2 •
2) De bergruimte bestaat uit een onverwarmde tuinberging (zowel voor a,ls na renovatie 6,7 m2) en een kel-

derkast. Deze kelderkast is echter voor een deel zeer laag.

7. 1.2 FL XIBILITEIT EN AANPASBA A RHEID
De aanpasbaarheid van de woningen komt met name naar voren in het ontwerp van een klein
(basis)woningtype en een groat woningtype. Wanneer de wimtebehoefte (of de portemonnee) van
een huishouden groeit, is het mogelijk om op relatief eenvoudige wijze het kleine woningtype te
verbouwen tot het grate woningtype. De overilast v~~r de bewoners bij deze verbouwing is minimaal. De badkamer en de kleine slaapkamer blijven volledig intact. De hoofdslaapkamer kan tijdelijk ontruimd worden, zodat de uitbreiding op de verdieping gerealiseerd kan worden. Ais laatste hoeft slechts een klein wanddeel verwijderd te worden (zie figuur 7.2 op de vorige pagina).
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Wat betreft flexibiliteit is zo veel mogelijk rekening gehouden met voldoende oppervlakte van
ruimtes en met voldoende breedte van ruimtes. Hierdoor ziljn aile ruimtes goed bruikbaar, en in
veel gevallen ook op meerdere manieren in te delen.
Er is gebruik gemaakt van FAAY separatiewanden. Deze wanden zijn opgebouwd uit wandpanelen met een breedte van 600 mm. Ze kunnen relatief eenvoudig verplaatst worden. Zo is het
bijvoorbeeld relatief eenvoudig om een scheidingswand tussen twee slaapkamers een stukje te
verplaatsen, of om twee slaapkamers samen te voegen .
Afgezien van de beperkingen ter plaatse van de 'oude' achtergevel (die bij uitbreiding verandert
in een binnenwand) en een klein stalen kolommetje op de begane grond, zijn de woningen vrij
indeelbaar. De case study woningen in Jeruzalem zijn echter sociale huurwoningen en het is de
vraag of bewoners werkelijk de behoefte of de middelen hebben om de hele woning opnieuw in
te delen. De verwachting is dan ook dat van deze aanwezige aanpasbaarheid niet of nauwelijks
gebruik zal worden gemaakt, en dat vooral de uitbreidbaarheid van de woningen nuttig zal zijn.
7. 1.3 VOORZ IENING N
Het voorzieningenniveau van de case study woningen in ~ eruzalem is in de bestaande situatie
volgens de huidige maatstaven zeer minimaal. Het renovatieplan voorziet dan ook in het verbeteren van deze voorzieningen . De verbeteringen zijn weergegeven in tabel 7.2, en komen tevens
naar voren in de eerder besproken plattegronden (zie de figuren 7.1 en 7.2 op pagi na 70 en 71).
Tabel 7.2 Voorzieningenniveau in de huidige situatie en na uitvoering van het renovatieplan
Huidige situatie

Renovatieplan

*

*

Kleine keuken (Iengte keukenblok 1,8 m),
geen ruimte voor vaatwasmachine

*
*

Ruimere keuken (lengte keukenblok 3,4 m)
met aansluitpunt voor vaatwasmachine

Kleine badkamer, geen tweede toilet

*

Ruimere badkamer, met tweede toilet

Wasmachine in de keuken, geen ru imte voor

*

Wasruimte met aansluitpunt voor wasmachine

wasdroger

en wasdroger, en voldoende ruimte voor het
drogen van was

De uitbreiding van de voorzieningen zal er ongetwijfeld toe leiden dat door sommige bewoners
apparatuur aangeschaft wordt waar in de huidige situatie simpelweg geen plaats voor is. Een goed
voorbeeld is een vaatwasmachine. De aanschaf hiervan leidt tot meer wooncomfort, maar ook tot
een verhoogd energiegebruik.
In het renovatieplan ,i s aandacht be steed aan het verlagen van het energiegebruik voor het drogen van was: door de realisatie van de insta l'latie-, was- en droogruimte ontstaat een plek om de
was op te hangen (buiten slaapkamers, woonkamer et cetera). Hierdoor zullen bewoners minder
geneigd zijn een wasdroger (die zeer veel energie gebruikt) aan te schaffen, zeker wanneer ze
goed voorgelicht worden over het energiegebruik (en de kosten) van een wasdroger. Het effect
van het realiseren van de droogruimte zal groot zijn. Huishoudens die een wasdroger bezitten
zijn hier gemiddeld 600 kWh elektriciteit per jaar aan kwijt (Milieu Centraal, Wasdroger).
Ook het realiseren van hotfi ll -aansluitingen voor wasmachine en vaatwasmachine is overwogen . Door het gebruik van een hotfill-aansluiting kan warm water uit de verwarmingsketel ge-
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bruikt worden, zodat water niet elektrisch (en dus inefficient) in het apparaat zelf verwarmd hoeft
te worden. Navraag bij een aantal fabrikanten leert echter dat er weinig geschikte apparaten op de
markt zijn. Er is een hotfill-wasmachine gevonden: een Miele wasautomaat (W3841 WPS Allwater) met een prijskaartje van € 1.649,- (Miele, 2009). Verwacht wordt niet dat de bewoners van de
case study woningen een dergelijk bedrag over hebben voor een wasmachine. De fabrikant ASKO
bood in het verleden een hotfill-aansluiting als optie aan bij aile wasautomaten, maar is hier mee
gestopt (om onbekende reden) (telefoongesprek met een medewerker van ASKO, 9 maart 2009).
De vaatwasmachines van veel fabrikanten kunnen standaard aangesloten worden op warm water 6f koud water. Er is echter geen enkele machine gevonden die zowel een aansluiting voor
warm water als voor koud water heeft. Indien voor de toevoer van warm water gekozen wordt,
gebeurt het voorspoelen (normaliter met koud water) dus ook met warm water. Naast het feit dat
dit juist extra energie vraagt, zorgt dit ook voor een slechter wasresultaat: zetmeel- en eiwitresten
dienen met koud water verwijderd te worden, en kunnen slecht verwijderd worden met warm
water (telefoongesprek met een medewerker van Elektrolux, 9 maart 2009). Dit betekent dat de
bewoner zelf in een teiltje koud water voor moet wassen (terwijl die vaatwasser juist vanwege het
gemak aangeschaft was).
Van de aanleg van hotfill-aansluitingen voor wasmachine en vaatwasmachine wordt dus afgezien. De kans dat ze uberhaupt gebruikt worden is klein, en in het geval van de vaatwasser is het
nog maar de vraag of het zorgt voor een verlaging van het energiegebruik. Overigens kan de aansluiting voor de wasmachine vrij eenvoudig op een later moment alsnog gerealiseerd worden.

7.2

BOUWWIjZE EN U ITVOER INGSMETHODIEK

De door Igor Sanjee tijdens het afstudeerproject ontwikkelde bouwmethode met geprefabriceerde uitbreidingsunits (zie paragraaf 2.4, pagina 10) vormde het lIitgangspunt voor de voor dit
project ontwikkelde bouwwijze.
De uitbreiding van de case study woningen vindt plaats door geprefabriceerde onderdelen op
de bouwplaats samen te stellen tot een geheel. Er is niet gekozen voor het in een keer plaatsen
van geprefabriceerde units achter de woningen. De binnenrllimte van de woningen wordt uitgebreid met een oppervlakte van 5,2x3,3 m. Het plaatsen van geprefabriceerde units ZOll betekenen: exceptioneel transport (duur), manoeuvreren door smalle straatjes (Iastig en dus duur), en
een zware kraan om de uitbreidingsmodules achter de woningen te kunnen plaatsen (duur).
Daarnaast bevinden zich in de uitbreiding geen sanitaire voorzieningen of keuken . Dit zou een
mogelijk voordeel van het in een keer plaatsen van de uitbreidingen kunnen zijn.

7 .2.1 BOUWWIJ ZE
7. 2 .1 .1 H

FDDRA A G 0

STRU CTIE

Aan de bestaande woning wordt constructief niets gewijzigd. Wei wordt een nieuwe betonnen
vloer geplaatst op de begane grond (de bestaande houten begane grond vloer veert sterk).
De fundering van de uitbreiding bestaat uit een ter plaatse gestorte fundering op grondverbetering (de vaste grondslag onder de woningen ligt ongeveer 1 meter beneden maaiveld) . De funderingsbalken liggen in het verlengde van de woningscheidende wanden (zie figuur 7.3). Op deze
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wijze is het mogelijk om de uitbreidi1ng los van de bestaande woning te plaatsen (dat wil zeggen :
zonder extra kracht op de bestaande fundering uit te oefenenl, terwijl de drukbel onder de bestaande fundering slechts plaatselij k verstoord wordt (en dus niet over de gehele lengte van de
achtergevell. De begane grond vloer van de uitbreiding is een ter plaatse gestorte gewapend betonvloer. De gewapend betonnen verdiepingsvloer (in het geval van het kleine woningtype is dit
het dak) wordt geprefabriceerd aangeleverd.
De constructie van de uitbreidingen bestaat -per verdieping- uit tvvee stalen portalen, die bestaan uit aan etkaar gelaste rechthoekige stalen buisprofielen. Deze portalen zorgen voor de stabiliteit in langsrichting. De twee portalen worden aan elkaar verbonden door middel van geprefabriceerde houtskeletbouw wanden (de woningscheidende wanden). Deze houtskeletbouw wanden verzorgen de stabiliteit in dwarsrichting. De hoofddraagconstructie wordt schematisch weergegeven in figuur 7.3 .

. .E-"- - - - - -

stiJf portaal van gelaste stalen
buisprofielen (prefab)

- - i -- - - --:::!. .E-"-

stijve houtskeletbouwwand (prefab)

- --II-----+--

vloer gewapend beton (prefab)

-

..:::IIIIIIII. ..,, - - - - geen verstijvende elementen nodig t .p .v.
samenkomst bestaand - nieuw

....-:;;--""t-

-...;:!~IIiii;~

gevel geheel vrij in te delen
met prefab houtskeletbouw-elementen
fundering
bestaande woning

fundering en vloer
gewapend beton (ter plaatse gestort)

J

funderingsbalken
uitbouw
randbalk uitbouw

Fig 7.3 Constructiewijze en fundering uitbouw

De stalen portalen zijn voldoende stijf om de stabiliteitsvoorziening in langsrichting op zich te
nemen: de in de hoekpunten optredende momenten kunnen opgenomen worden zonder aanvullende maatregelen. Dit betekent dat de nieuwe achtergevel volledig vrij indeelbaar is, en dat ook
ter plaatse van de samenkomst tussen de bestaande woning en de uitbouw geen extra stabiliserende voorzieningen nodig zijn.
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7 .2 .1.2

M ATER IA A I.KEUZ E

De voor de uitbreiding toegepaste materialen vormen een combinatie van zware en lichte materialen: de vloeren zijn gemaakt van gewapend beton, de wanden bestaan uit houtskeletbouw
wandelementen, het schuine dak bestaat uit prefab dakelementen met daarin houten sporen. De
zware vloeren zorgen ervoor dat enige thermische massa in de woning aanwezig is. Hierdoor
raakt de woning minder snel oververhit.
De gehele woning (bestaand en nieuw deel) wordt zeer goed geYsoleerd. Aile gevels worden
voorzien van een bLiitengevelisolatiesysteem met steenstripafwerking (zie figuur 7.4). In dit systeem is 160 mm EPS isolatie opgenomen. Ook de begane grond vloeren en de daken worden
zeer goed geYsoleerd. Tevens wordt de verdiepingsvloer aan de bovenzijde licht geYsoleerd.

Fig 7.4 Buitengevelisolatiesysteem met steenstrips

Fig 7.5 Kozijnhout met Purenit koudebrug-

(5to Iso ned)

onderbreking (With agen Houtprodukten)

In het renovatieplan worden houten kozijnen en ramen met een koudebrugonderbreking toegepast (zie figuur 7.5). Deze kozijnen en ramen (fabrikant Withagen Houtprodukten) zijn opgebouwd uit lariks buitenlamellen met daartussen een Purenit koudebrugonderbreker. Purenit is een
materiaal dat geproduceerd wordt op basis van gerecyclede polyurethaan en houtspanen. Het
heeft een hogere isolatiewaarde dan hout (Purenit: A<O,07 W/mK, lariks: A=O,13 W / mK), maar
een zelfde schroefuittrekwaarde (Withagen Houtprodukten). Voor deze kozijnen en ramen is uitgegaan van een U-waarde van 1,0 W/rn2K.
De maatregelen worden weergegeven in de doorsnede in figuur 7.6 . Ter vergelijking is in deze
figuur ook een doorsnede van de bestaande situatie opgenomen . Voor de overige doorsnedes
wordt verwezen naar het tekeningenboek. Voor de bepaling van de warmteweerstanden wordt
verwezen naar bijlage G op pagina 149.
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~
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Fig 7.6 Verticale doorsnede over de voorgevel (links: bestaande situatie, rechts: situatie na renovatie)

7.2 .2 A ANDACHT PUNTEN

7.2.2.1 TH RM ISCHE BR UG GEN
Het voorkomen -of in ieder geval minimaliseren- van thermische bruggen is van groot belang.
De uitbreiding van de woningen is goed ge·J·soleerd. De fundering hiervan is ook ge'lsoleerd, zij
het in mindere mate. Dit betekent dat in de uitbreiding wei thermische bruggen zullen bestaan (in
die zin dat op sommige plaatsen iets meer warmte verloren gaat dan op andere plaatsen), maar
dat ze van weinig betekenis zullen zijn. De houten kozijnen (met koudebrugonderbreking) en de
beglazing hebben echter een veel lagere warmteweerstand (R-waarde) dan de dichte delen van de
schil, en zullen dus een forse thermische 'brug blijven. In het HAMBASE model is hier rekening
mee gehouden.
In het bestaande gedeelte van de woning vormen thermische bruggen (afgezien van kozijnen en
beglazing) wei een factor van betekenis. Door het aan de buitenzijde isoleren van de bestaande
woning worden veel thermische bruggen voorkomen. Het is echter niet mogelijk om de bestaande fundering te isoleren. Met name de fundering onder de voorgevel vormt een forse thermische
brug (zie figuur 7.6). Hiermee is in het HAM BASE model globaal rekening gehouden. Ook de
funderingen onder de woningscheidende wanden en onder de 'oude' achtergevel vormen thermische bruggen. Hierdoor zal echter minder warmte verloren gaan dan door de fundering onder de
voorgevel: ook de grand onder de woning heeft een isolerende werking, en ter plaatse van de
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O.
1.

Verwijderen van de gehele inbouw; verwijderen van
kozijn en een deel van
gevel op
begane
verwijderen van de
begane
vloer.

2.

Ontgraven en grondverbetering
ten
grand
(in

3.

Plaatsen van

4.

Plaatsen van de geprefabriceerde houtskeletbouw woningscheidende

5.

van hel

6.

van

nAlI.'",n,a

de nieuwe fundering; storten nieuwe fundering; storwoning en uitbouw).

portaal.

prefab houtskeletbouw invulling van

achtergevel (exc!usief

7.

Plaatsen van de

8.

Verwijderen en
van de asbeslhoudende
van het
van dakisolatie, dakbedekking en dakrandafwerking op
nieuwe dak.

9.

Verwijderen van de
kozijnen en plaatsen van nieuwe kozijnen; plaatsen van
kozijn in
uitbouw,' aanbrengen anhydriet
op
grond.

10.

gewapend betonnen dakplaat

van het buitengevelisolatiesy.steem; monteren van de zonweringssystemen.

1 7. Aanleggen van de installaties; inbouw.
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Fig 7.7 Fasering van het bouwproces bij renovatie tot het kleine woningtype

Het is relatief eenvoudig om in een later stadium het kleine woningtype alsnog te verbouwen tot
het grote woningtype. De fasering van deze verbouwing wordt weergegeven in figuur 7.8 op de
volgende pagina.
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Fig 7.8 Fasering van het bouwproces bij verbouwing van het kleine tot het grate woningtype

O.

Uitgangssituatie.

7.

Ontruimen van de slaapkamer aan de achterzijde; verwijderen van dakbedekking en dakisola tie van het platte dak,' verwijderen van gevelisolatie, kozijnen en een deel van de achtergevel,' afzagen dakoverstek.

2.

Plaatsen van het eerste portaal.

3.

Plaatsen van de geprefabriceerde houtskeletbouw woningscheidende wanden.

4.

Plaatsen van het tweede portaal.

5.

Plaatsen van de prefab houtskeletbouw invulling van de achtergevel (inc/usief kozijn); aanbrengen van isola tie en anhydriet dekvloer op de verdieping.

6.

Plaatsen van het prefab dakelement aanbrengen van dakbedekking en dakrandafwerking.

7. Aanbrengen van het buitengevelisolatiesysteem,· monteren van de zonweringss ystemen.
8.

Inbouw (afwerken van de nieuwe wanden en van het eerste stalen portaal; verwijderen van
een klein deel van de binnenwand en plaatsen van nieuwe binnenwanden).

7.3 V ERWA RM ING EN VENTILAT IE
In deze paragraaf wordt ingegaan op het gekozen ventilatiesysteem en verwarmingssysteem.
Wat betreft verwarming wordt aandacht besteed aan zowel ruimteverwarming als tapwaterverwarming.
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7.

7.3 .1

RENOVATIEPLAN

VENTI LATI E

Voor dit renovatieplan is een nieuw ventilatieconcept ontwikkeld. Hieraan is aandacht besteed in
paragraaf 6.2.4 op pagina 59. De bewoners van de
case study woningen in Jeruzalem stoken nauwellijlks
op de verdieping, en hebben op de verdieping vaak
de ramen open. Blijkbaar vinden zij dit comfortabel.
Het ontwikkelde ventilatieconcept zorgt ervoor dat
dit comfort ook in de nieuwe situatie blijft bestaan,
terwijl toch een grote energiebesparing mogelijk is.
De woning is opgedeeld in twee, van elkaar gescheiden zones (zie figuur 7.9). In deze twee zones
wordt op twee verschillende manieren geventileerd:

*

Fig 7.8 Zonering van de woning

Verwarmde zone: gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning
De verwarmde zone beslaat de gehele begane grond, minus de entree en de bergkelder, en
omvat onder andere de woonkamer en de keuken. Op basis van de enquete bl1ijkt dat bewoners in deze zone de ramen nauwelijks openen gedurende koude periodes. Een systeem
met gebalanceerde ventilatie en warmteterugwinning pas hier goed en heeft tevens een grote energiebesparing tot gevolg.
Uitgegaan is van een warmteterugwinapparaat van J.E. StorkAir, de WHR 930. Dit apparaat
met gelijkstroommotor (dit is energiezuiniger dan een wisselstroommotor) is voorzien van
een bypass-mogelijkheid, zodat in de zomer de warmte niet binnengehouden wordt. Het
rendement van de warmtewisselaar is volgens de brochure 95% (StorkAir, Warmteterugwinapparaat WHR 930).

*

Onverwarmde zone: natuurlijke toevoe" mechanische afvoer
De onverwarmde zone omvat de gehele verdieping, de entree en de bergkelder. Op basis
van de enquete blijkt dat bewoners de ruimtes op de verdieping nauwelijks verwarmen (aIleen het verwarmen van de badkamer komt redelijk veel voor) en dat zij hier gedurende
koude peri odes vaak de ramen open zetten. Hier past dan ook beter een systeem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer.
Voor deze zone is uitgegaan van een aparte gelijkstroom afvoerventilator, de CMFe van J.E.
StorkAir. Het is technisch mogelijk om de afvoer van de twee zones te combineren in het
balansventilatie-apparaat. De relatief koude afvoerlucht van de onverwarmde zone zal dan
echter leiden tot een lagere inblaastemperatuur in de verwarmde zone. Daarnaast maakt de
keuze voor een aparte afvoerventilator het mogelijk om de ventilatiesystemen in de twee
zones onafnankelijk van elkaar op een hogere of lagere stand te zetten.

De werking van het ventilatiesysteem wordt weergegeven in figuur 7.6 op pagina 77. De ventilatiekanalen worden versleept via het plenum in de plafonds. Verse lucht wordt aangezogen aan
de voorgevel (orientatie noord-west). In de zomer zal dit lei den tot relatief lage inblaastemperaturen: een positief effect. Gebruikte lucht wordt via een doorvoer door het dak afgevoerd.
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Luchtwisseling tussen de twee zones (die een hoger energiegebruik tot gevolg heeft) wordt zoveel mogelijk voorkomen. De deur tussen de twee zones is tochtdicht aangesloten op de wand en
de vloer door middel van tochtprofielen. Uiteraard is het van groot belang dat bewoners ook ge·informeerd worden over de werking van dit systeem, en vooral over het feit dat ze deze deur zo
veel mogelijk dicht moeten houden in het stookseizoen .

7.3.2

RUIM TEVE RW ARMING

De woningen worden verwarmd door middel van radiatoren. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van lage temperatuur verwarming (LTV). Bij dit systeem is de aanvoertemperatuur ongeveer 55 DC
in plaats van de conventionele 90 DC, en is de retourtemperatuur ongeveer 40 DC in plaats van de
gebruikelijke 70 dc. Door de goede thermische isolatie en luchtdichtheid van de woningen is de
warmtevraag relatief klein . Daarnaast is gebleken dat bij de toepassing van LTV het thermisch
comfort en de luchtkwaliteit beter zijn dan wanneer conventionele systemen worden gebruikt. Zo
zorgt LTV voor een homogenere temperatuurverdeling, lagere (aangenamere) luchttemperaturen
in de buurt van radiatoren en minder tocht (SenterNovem, Lage temperatuur verwarming). Toepassing van LTV draagt dus bij aan een beter wooncomfort voor de bewoners.
Zowel in de verwarmde zone als in de onverwarmde zone worden LTV-radiatoren geplaatst. De
radiatoren in de onverwarmde zone (vooral in de slaapkamers) zullen in de meeste woningen
nauwelijks gebruikt worden. Weglaten is echter geen optie: er zijn genoeg situaties waarin bewoners wei behoefte hebben aan verwarming in de slaapkamers (studie, werk, kleine kinderen).
Daarnaast blijkt uit de enquete dat in de huidige situatie in iets minder dan de helft van de woningen de verwarming op de badkamer wei gebruikt wordt.
Een HR-l 07 combiketel verzorgt de verwarming van het water voor de radiatoren. Deze ketel is
geplaatst in de installatieruimte. Aangenomen is dat het gehele ruimteverwarmingssysteem (ketefi,
leidingstelsel en radiatoren) een rendement heeft van 90%.

7.3 .3 TAPWA

ERVERWARMI NG

Op basis van informatie uit een aantal bronnen is een pakket van maatregelen samengesteld om
het energiegebruik voor tapwaterverwarming fors te reduceren . De volgende bronnen zijn hierbij
geraadpleegd:

*

Basisdocument: Wat is duurzaam bouwen?
Deze publicatie geeft een beschrijving van de inhoud van duurzaam bouwen. Di,t wordt
gedaan aan de hand van tien thema's, waaronder de thema's 'energie' en 'drinkwater'. Voor
ieder thema worden een groot aantal ontwerp-maatregelen opgesomd (Stofberg & Duijvestein, 2006).

*

Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen woningbouw nieuwbouw
In dit Nationaal Pakket zijn een groot aantal maatregelen opgenomen om te komen tot
meer duurzame woningen (SenterNovem, 2005) .

*

Milieu Centraal
Op de website van Milieu Centraal wordt een grote hoeveelheid milieu-informatie gegeven.
De informatie is gericht op consumenten (Milieu Centraal, diverse subpagina's).
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In 'Basisdocument: Wat is duurzaam bouwen?' (Stofberg & Duijvestein, 2006) wordt een drie
stappen strategie aangehouden, welke ook hier gevolgd wordt: 1) voorkom onnodig gebruik,
2)

gebruik duurzame bronnen,

3)

gebruik eindige bronllen verstandig.

7.3 .3 .1 VOORKOMEN VA N O N NODIG G EBR U IK
De volgende maatregelen worden genomen in het renovatieplan :

*

Waterbesparende maatregelen in de hele woning
Deze maatregel omvat de installatie van eengreeps mengkranen met doorstroombegrenzers
(in keuken, badkamer en toiletruimte), een thermostatische mengkraan met waterbesparende douchekop, en de installatie van een 6-li,ter toilet met spaarknop. Deze laatste maatregel
heeft overigens geen effect op het energiegebruik, wei op het watergebruik.

*

8eperking van verliezen in het leidingnet en verkorting van wachttijden
Door het isoleren van aile warmwaterleidingen worden de verliezen beperkt.

In keukens wordt vaak kort warm water getapt. ledere keer dat warm water getapt wordt
moet het warm water uit de ketel eerst de keuken bereiken, en blijft na het tappen de leiding vol staan met warm water. Een aparte Il eidillg met beperkte diameter verkort de wachttijd en zorgt dat minder warm water in de leiding blijft staan.
Door te kiezen voor een zo kort mogelijk leidingstelsel kunnen wachttijden en leidingverliezen beperkt worden. De badkamer ligt dicht bij de installatieruimte. Voor de keuken is dit
echter niet het geval; deze is uit andere overwegingen aan de voorzijde van de woning geplaatst.
Gekozen is voor een toestel met Gaskeur CW (Comfort Warm water) keurmerk. Deze toestellen voldoen aan basiseisen met betrekking tot wachttijden.
7.3.3 .2 G EBRU IK VA N DUUR ZAM E BRO NNEN
Een mogelijkheid vormt het gebruik van een zonneboiler. Echter, uitgaande van de huidige
energieprijzen duurt het zeker de hele levensduur van de boiler (20 jaar) om de aanschafkosten
terug te verdienen. Gemiddeld wordt het energiegebruik voor warm tapwater door een zonneboiler met 45% verlaagd. De besparing is echter kleiner wanneer een HR-combiketel wordt toegepast die een hoog opwekkingsrendement voor warm water heeft (zoals hier het geval is) (Milieu
Centraal, Zonneboiler). Daarom wordt deze maatregel niet meegenomen. In het geval er subsidie
voor verleend wordt zou dit wei een rendabele maatregel zijn. Ook bij stijgende energieprijzen
zal de maatregellangzaamaan rendabel worden.
7.3 . .3 V ERSTA N D IG G EBR IK VAN IN DIG E BRO NNEN
De volgende maatregelen worden genomen in het renovatieplan:

*

Cebruik van een /-Ioog Rendement combiketel
Hierdoor wordt het water met een hoger rendement verwarmd.

*

Toepassing van douche warmteterugwinning (douchepijp-wtw)
Een douchepijp-wtw bestaat uit twee buizen en wint warmte terug uit het afvoerwater van
de douche, door het toevoerwater (in de buitenbuis) langs het afvoerwater (in de binnenbuis) te leiden (zie de figuren 7.9 en 7.10 op de volgende pagina). Het rendement hiervan
wordt ingeschat op 50% (Koene, Jong & Kaan, 2001). Het maximale rendement van een
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douchepijp-wtw is echter hoger, ongeveer 65% (Technea, Rendement Douchepijp-wtw &
Douchebak-wtw). Dit maximale rendement wordt echter gemeten wanneer de douche al
twee minuten aan staat.
Bij de toepassing van een dOllchepijp-wtw is het van belang om rekening te houden met het
voorkomen van besmetting van het water met de legionellabacterie. Deze bacterie kan de veteranenziekte vemorzaken, en komt voor in stilstaand water met een temperatuur tllssen 25 en 50 °C
(VROM, Dossier Legionella). Wanneer dele condities gedurende langere tijd aanwezig zijn, kan
legionella een gevaar vormen. In de dOllchepijp-wtw blijft maar weinig water stil staan: de buitenbllis blijft gevllid met leidingwater, het afvalwater in de binnenbuis verdwijnt in het riool. Het
leidingwater wat achterblijft kan zijn warmte snel kwijt aan de omgeving (een douche-wtw mag
dus niet ge·isoleerd worden!), tenzij ook deze omgeving een hoge temperatuur heeft. Volgens een
rapport van TNO mag de temperatuur in de opstelruimte van de douche-wtw niet oplopen tot bOo
yen 20 °C, incidenteel tot 25 °C (Van Wolferen, 2002) . In de installatieruimte (met cv-kete f, ventilatie-units, wellicht een wasdroger) is de kans dat deze temperaturen overschreden worden relatief groot. Dit is dan ook een slechte p laats voor een douche-wtw. Om deze reden is de douchewtw in het ontwerp in de meterkast geplaatst. Deze plek wordt door de fabrikant Technea aanbevolen. De afvoerleiding van de douche dient horizontaal ongeveer 1 meter versleept te worden .
Dit heeft een klein effect op het rendement: per meter verslepen bedraagt het rendementsverlies
ongeveer 1% (telefoongesprek met een medewerker van Technea, 9 maart 2009).

Fig 7.9 Douchepijp wtw
(Nefit, Nefit Douche-WTWl

7 .4

Fig 7.10 Doorsnede douchepijp-wtw
(Technea, Douch e-wtw)

G ELUI DSISO LATIE

Er zijn een aantal maatregelen genomen om de geluidsisolatie in de woningen te verbeteren.
Ten aanzien van de geluidsisolatie tU5sen twee naast el kaar gelegen woningen is gestreefd naar
het bereiken van de geluidscategorie 'goed' ((5 . : : hu < 10 dB). Ten aanzien van de geluidsisolatie
binnen de woning zijn de eisen uit het Bouwbesluit aangehouden . Voor meer informatie hierover
wordt verwezen naar paragraaf 5.3.3 op pagina 40. De volgende maatregelen worden genomen:

*

Plaatsing van voorzetwanden voor de woningscheidende wanden
Voor de woningscheidende wanden worden voorzetwanden (fabrikant FAAY, type VP35),
met daarachter steenwol isolatie geplaatst (zie figllur 7.11). Aileen ter plaatse van de meterkast en de trap worden geen voorzetwanden aangebracht (zie figuur 7.1 op pagina 70).
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De verbetering van deluchtgeluidsisolatie bij d it type voorzetwand bedraagt circa 10 tot 20
dB (FAAY, 2007). Dit betekent minimaa'i een verbetering van de geluidsisolatie van de huidige categorie 'slecht' (-5
'goed' (5 S;llu < 10 dB).

S; Ilu

< 0 dB, zie paragraaf 5.3.3.3 op pagina 42) naar categorie
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Fig 7.11 Geluidsisolatie t.p.v. de woningscheidende wand voor renovatie (links) en na renovatie (rechts)

*

Plaatsing van een zwevende dekvloer op de houten verdiepingsvloer
Op de bestaande houten verdiepingsvloer wordt een droge zwevende dekvloer geplaatst
(fabrikant Akoestikon, zie figuur 7.11) . Hierdoor wordt de geluidsisolatie tussen twee naastgelegen woningen verbeterd. Ook de geluidsisolatie tussen de twee verdiepingen binnen
een woning zal sterk verbeteren (volgens opgave fabrikant: Ilu,lab=O dB, Ico=-6 dB; deze getallen zijn echter gebaseerd op testresultaten met een houten balklaag (Akoestikon geluidsisolatie, Bouwcodeblad Akoestifloor 30 E) ).
Overigens zal de bestaande houten vloer niet zorgen voor veel geluidsoverdracht naar de
naastgelegen woning. De stalen tralieliggers zijn namelijk opgelegd in de voor- en achtergevels, niet in de woningscheidende wanden (dit laatste zou voor meer problemen zorgen) .
De droge zwevende dekvloer bestaat onder andere uit 30 mm isolatiemateriaal (zie figuur
7.11). Daardoor zorgt de dekvloer niet aileen voor een betere geluidsisolatie, maar ook
voor de gewenste thermische isolatie tussen de begane grond en de verdieping.

*

Los houden van betonnen vloeren
Op de begane grond wordt de houten vloer verwijderd en wordt een nieuwe betonvloer
gestort. Door deze los te houden van de woningscheidende wanden (iets wat overigens
vanwege nazakken van de vloer sowieso noodzakelijk is) wordt geluidsoverdracht naar de
naastgelegen woning beperkt. Datzelfde geldt voor de nieuw aan te brengen anhydriet dekvloeren.

*

Vullen van de gevelspouw t.p. v. woningscheidende wanden met isolatiemateriaal
In de holle ruimte tussen twee gevelstijlen ontstaat een klankkast. Oit zorgt ervoor dat geluid via de holle ruimte overgedragen kan worden naar de naastgelegen woning. Door deze
spouw te vullen met steenwolvlokken (aileen ter plaatse van de woningscheidende wanden) wordt dit voorkomen.
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7.5 DAG LICH T EN U ITZI CH T
Bewoners van woningen vinden voldoende daglicht en uitzicht over het algemeen zeer belangrijk. Om deze reden is de aanwezigheid van voldoende daglicht van belang voor het bereiken
van een goed wooncomfort. Daarnaast is voldoende daglicht belangrijk voor de gezondheid van
bewoners. In dit afstudeeronderzoek zijn de Bouwbesluit-eisen zoals die gelden voor verblijfsgebieden gehanteerd: de equivalente daglichtoppervlakte moet minimaal gelijk zijn aan 10% van de
vloeroppervlakte van het verblijfsgebied (BRIS b.v., Bouwbesluit online). Deze eis isin dit afstudeeronderzoek ook voor verblijfsruimtes toegepast.
De totale glasoppervlakte (van verblijfsruimtes en niet-verblijfsruimtes tezamen) is in het kleine
woningtype circa 12 m2 en in het grote woningtype circa 14 m2 . Deze werkelijke oppervlakte
wijkt sterk af van de equivalente daglichtoppervlakte uit het Bouwbesluit, omdat bij het bepalen
van de equivalente daglichtoppervlakte het glasoppervlak vermenigvuldigd wordt met een reductiefactor, om zo rekening te houden met belemmeringen (zonweringen, dakgoten, et cetera).
In aile verblijfsruimtes in de woning komt voldoende daglicht (dat wil zeggen: er wordt voldaan
aan de Bouwbesluit-eis voor verblijfsgebieden), met uitzondering van de kleine slaapkamer aan
de voorgevel. De bestaande raamopening is simpelweg te klein (overigens wordt wei voldaan aan
de -minder strenge- Bouwbesluit~eis voor verblijfsruimtes: de equivalente daglichtoppervlakte is
met 0,7 m2 groter dan de volgens het Bouwbesluit vereiste 0,5 m2). Bij het grote woningtype zijn
de twee slaapkamers aan de achterzijde van de woning zeer diep. De ramen beslaan de gehele
breedte van de kamers om voldoende daglicht in deze kamers te krijgen. Desalniettemin zal het
achterin deze kamers wei enigszins donker zijn. Ook ter p~aatse van de eethoek zal het wat donker zijn, ondanks de grote raampartij in de woonkamer aan de achterzijde van de woning.
Het voorkomen van oververhitting is in goed ge'lsoleerde, energiezuinige woningen van groot
belang (zie paragraaf 6.2.1 op pagina 52). Om deze reden is buitenzonwering opgenomen voor
de ramen in de achtergevel (orientatie zuid-oost). Ter plaatse van de voorgevel (orientatie noordwest) is uit kostenoverwegingen geen buitenzonwering opgenomen. De meerwaarde is hier geringer.
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ENERGIEGEBRUIK EN BINNENMILIEU

ENE RG I EG EBR UI K EN BINNENM ILI EU

8 .1 ENE RGIEG EBR UIK
8.1 .1 EN ERGI EGE BRUI K VOOR RU IMTEVERWARMI N G
Ook van een gerenoveerde woning zijn met behulp van MATLAB HAMBASE modellen gemaakt, van zowel het kleine als het grate woningtype. Voor deze modellen is uitgegaan van het
gemaakte model van de bestaande situatie van de woning aan de Jan van Eijckstraat 18 (zie paragraaf 4.2.4.3 op pagina 27) .
8 . 1. 1. 1 AA NN ME S EN 0

lEKERH ED EN

Bij het maken van de modellen van de gerenoveerde woning zijn een aantal aannames gedaan.
Zo is het bij zeer energiezuinige woningen van groot belang om ook rekening te houden met het
effect van het gedrag van bewoners (dit effect is in de bestaande situatie gering; na renovatie is dit
echter niet meer het geval) . De volgende aannames zijn gedaan:

*

Infi/tratievoud n=0,25 h· T
De woningen zi j n zeer luchtdicht, dus de infiltratieverliezen zullen gering zijn. Dit maakt
het effect van het even open zetten van de achterdeur door een bewoner des te groter. In
het aangenomen infiltratievoud van 0,25 h· 1 is ook deze invloed van bewoners meegenomen.

*

Venti/atievoud vo/gens Bouwbes/uit wtw-efficiency 80%
Er is rekening gehouden met 70% van de ventilatiecapaciteit die volgens het Bouwbesluit
aanwezig dient te zijn. Een ventilatiesysteem met drie standen staat normaliter op stand 2;
in deze stand wordt ongeveer 70% van de ventilati'ecapaciteit van het systeem benut.
Aangenomen is dat de efficiency van de wtw-installatie 80% is. Het theoretisch rendement
van deze installatie bedraagt 95% (StorkAir, Warmteterugwinapparaat WHR 930).

*

Luchtwisse/ing tussen verwarmde en onverwarmde zone: 30 m3/u
De verwarmde en onverwarmde zone zijn van elkaar gescheiden door een tochtdicht aangesloten deur. Wanneer deze open gaat vindt uiteraard luchtwisseling tussen de twee zones
plaats. Oak zal enige luchtwisseling plaatsvinden via de aansluitingen tussen bouwdelen
(zoals de aansluitingen tussen deur en wand, wand en vloer, et cetera) . In totaal is een
luchtwisseling van 30 m3/u aangenomen.

Met name het infiltratievoud vormt een grote onzekerheid in de modellen. Wijziging van dit
infiltratievoud heeft een groot effect op het resulterende energiegebruik. Om uitdrukking te geven
aan deze grote onzekerheid zijn een boven- en onderwaarde ge'I'ntroduceerd v~~r het energiegebruik. Deze boven- en onderwaarde zijn gebaseerd op een variatie van het infiltratievoud met
plus of min 0, 15 h· 1 . Ook veel andere parameters ,in de modellen kennen een onzekerheid. Het
effect zal echter gering zijn in vergelijking met de onzekerheid i,n het infiltratievoud.

87

ENERG1EZUINIC EN BEWONERSGERICHT RENOVEREN VAN NEMAVO-AIREY WONINGEN

In
8.1 zijn
resulterende energiegebruiken voor ruimteverwarming opgenomen.
is rekening gehouden met een
van
verwarmingsinstallatie van
Er is bij
kening van het energiegebruik
vierkante meter gebruiksoppervlakte onderscheid
sen het energiegebruik voor
hele woning (de oppervlakte van de
woning
meet ook al
wordt een
deel van
oppervlakte niet verwarmd) en het energiegebruik voor de verwarmde zone (de
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Er is daarom gekeken naar het effect van stoken op de verdieping op het totale energiegebruik
voor ruimteverwarming. De vol!gende situaties zijn hierbij bekeken:

*

Stoken in de badkamer
Het verwarmen van de badkamer komt regelmatig voor in de case study woningen. Het is
waarschijnlijk dat in de badkamer vooral gestookt wordt tijdens het gebruik ervan: dus
vooral's ochtends en '5 avonds. Het aantal uren stoken is in stapjes opgevoerd : 2 uur (1 uur
'5 ochtends, 1 uur '5 avonds), 4 uur, 6 uur, 8 uur, en gedurende de hele tijd dat de begane
grond ook verwarmd wordt.

*

Stoken in de kleinste slaapkamer
Het verwarmen van de hele verdieping zal niet of nauwelijks voorkomen. Het is echter wei
goed denkbaar dat een kamer wei verwarmd wordt. Dit kan zijn voor studie (huiswerk maken na schooltijd, of gedurende de he Ie dag thuis studeren), voor thuiswerk, of bijvoorbeeld
wanneer er heel kleine kinderen in huis zijn. Aangenomen is dat de kleinste slaapkamer
hiervoor gebruikt wordt. Aangenomen is dat stoken in de namiddag het meest gebruikelijk
is (dit is het moment dat kinderen huiswerk zullen maken). Ook hier is het aantal uren stoken in stapjes opgevoerd: 2 uur (tussen 15 .00 en 17.00 uur), 4 uur, 6 uur, 8 uur, en gedurende de hele tijd dat de begane grond ook verwarmd wordt. Overigens is geen onderscheid gemaakt tussen werkweek en weekend.

*

Stoken in badkamer en de kleinste slaapkamer
Een combinatie van bovenstaande twee modellen.

In figuur 8.1 is voor het grote woningtype het gasverbmik voor ruimteverwarming uitgezet ten
opzichte van het aantal uren stoken op de verdieping. Voor het kleine woningtype geldt een vergelijkbaar beeld.
•

Badkamer

•

Badkamer en slaapkamer
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Figuur 8.1 Energiegebruik voor ruimteverwarming bij stoken op de verdieping
('altijd' stoken wil zeggen : er wordt gestookt wanneer ook in de verwarmde zone gestookt wordt)
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Uit de figuur wordt duidelijk dat stoken in een of enkele ruimtes op de verdieping relatief vee I
energie kost in vergelijking met stoken op de begane grond. De verwarmde zone op de begane
grond heeft een inhoud van 122,5 m3, de kleinste slaapkamer heeft een inhoud van 21,0 m3
(17%). Het stoken in deze kleinste slaapkamer, wanneer op de begane grond ook de verwarming
aan staat ('altijd' stoken) heeft echter wei een verhoging van het energiegebruik met ongeveer
40% tot gevolg. Dit relatief grote effect is deels te wijten aan het minder energiezuinige ventilatiesysteem op de verdieping (natuurlijke toevoer in plaats van balansventilatie met warmteterugwinning: de ventilatieverliezen zijn veel groter). Daarnaast speelt ook mee dat relatief grote hoeveelheden warmte afgestaan zullen worden aan andere ruimtes (transmissie door de wanden, overstroom van verwarmde lucht).
De verwachting is dat stoken op de verdieping ook na renovatie weinig voor zal komen. Stoken
van de badkamer zal wei regelmatig voorkomen . Wanneer de badkamer gedurende bijvoorbeeld
4 uur per dag verwarmd wordt, zal het extra energiegebruik ongeveer 15% bedragen. Dit valt dus
mee.

8.1. 2

EN ERGI EGEB R IK VOO R TAPWATERV ERW ARM IN G

In paragraaf 7.3.3 (zie pagina 82) is een pakket met maatregelen besproken om het energiegebruik voor tapwaterverwarming te verlagen. Hieronder wordt de verwachte energiebesparing ten
gevolge van deze maatregelen ingeschat.
De bewoners van de drie meetwoningen is gevraagd naar hun warmwatergebruik en 'kookgedrag'. Uit de antwoorden kan geconcludeerd worden dat in de huidige situatie vooral voor het
verwarmen van douchewater zeer veel energie nodig is. Voor de douche is ook een redelijke inschatting van de besparing te maken.
In de woning aan de Jan van Eijckstraat 18, die als basis heeft gediend voor de HAMBASE modellen van het renovatieplan, is het energiegebruik voor douchen in de huidige situatie ingeschat
op ongeveer 310m 3 gas per jaar.

*

Stap 1: vervangen VR-combiketel door HR-combiketel
Het opwekkingsrendement van de huidige VR-combikete'l is ongeveer 60%, dat van de te
installeren HR-combiketel ongeveer 65% (SenterNovem, 2007", p. 68): het energiegebruik
voor douchen zakt naar ongeveer 290 m3 gas per jaar.

*

Stap 2: vervangen normale douchekop door spaardouchekop
Dit bespaart ongeveer 45% van het water (en aangenomen wordt dus ook 45 % van de
energie) (Milieu Centraal, Douche en bad): het energiegebruik voor douchen zakt naar ongeveer 160 m 3 gas per jaar.

*

Stap 3: instal/eren douchepijp-wtw
Het overall rendement van deze douche-wtw wordt ingeschat op 50%: het energiegebruik
voor douchen zakt verder naar ongeveer 80 m3 gas per jaar.
Bij een gasprijs van € 0,71 per m3 (RWE, Grijs Variabel) wordt door de installatie van de
douchepijp-wtw ongeveer € 57 per jaar bespaard . Het aanleggen van de douchepijp-wtw
kost ongeveer € 525 (Technea, Besparingsberekening douche-wtw). Dit betekent dat de terugverdientijd ongeveer 9 jaar is (bij de huidige gasprijzen).
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Op het energiegebruik voor de douche kan dus ongeveer 75% bespaard worden ten opzichte
van de huidige situatie. De verdere besparing op het energiegebruik voor warm tapwater (voor
afwassen, schoonmaken, korte taps) zal veel geringer zijn. De besparing moet hier vooral komen
door een betere leidingisolatie en een hoger opwekkingsrendement van de ketel. Voor de woning
aan de Jan van Eijckstraat 18 is ingeschat dat voor het overige warm tapwater verbruik (m.u.v. de
douche) momenteel ongeveer 40 m3 gas per jaar nodig is. Uitgaande van een graf geschatte 15%
reductie zal in de nieuwe situatie ongeveer 35 ml gas nodig zijn.
Dit brengt de totale besparing op het energiegebruik voor warm tapwater op een zeer grof geschatte 70%. Voor de woning aan de Van Eijckstraat 18 betekent dit ongeveer 130 m3 gas in plaats
van de huidige circa 430 m3 .

8.1.3

ELEKT RIC ITEITSV ERBRUIK VOOR DE VENTILAT IE- INS TAL LATIE

Voor het functioneren van de ventilatie-installatie is hulpenergie in de vorm van elektriciteit nodig. Dit is energie die in de bestaande situatie niet nodig is. Om een eerlijke vergelijking tussen de
bestaande situatie en het renovatieplan te maken is het dan ook noodzakelijk om het extra elektriciteitsverbruik mee te nemen in de vergelijking.
Het elektriciteitsgebruik van een ventilatie-systeem is afhankelijk van de weerstand in de kanalen. Bij hoge luchtsnelheden zal deze weerstand hoger zijn dan bij lage luchtsnelheden, met een
hoger energiegebruik tot gevolg. Lage luchtsnelheden (en dus relatief grate kana len) hebben dan
ook de voorkeur. Ook vanwege geluidspraductie van het systeem (hoge luchtsnelheden zorgen
voor meer geluid) bestaat een voorkeur voor lage snelheden. Om deze reden is bij het ontwerp
uitgegaan van een maximale snelheid van 3 m/s in de hoofdkanalen en 2 m/s in de aftakkingen.
Ingeschat is dat de weerstand in het kanalensysteem 90 Pa bedraagt.
Met behulp van informatie van de fabrikant J.E. StorkAir is een inschatting gemaakt van het
energiegebruik door de ventilatoren. Het ingeschatte energiegebruik is weergegeven in tabel 8.2.
Tabel 8.2 Opgenomen vermogen en ingeschat energiegebruik voor ventilatoren, weergegeven in kWh per
jaar en in kWh per vierkante meter gebruiksoppervlakte (GBO) per jaar (StorkAir, Warmteterugwinapparaat
WHR 930; Stork-Air, Woonhuisventilator CMFe)

Opgenomen vermogen

Energiegehruik voor ventilatoren

[W]

[kWh/a]

Klein woningtype (GBO=BB,B m 2 )

43

375

4,2

Groot woningtype (GBO= 706,B m 2 )

45

395

3,7

8 .1.4

V ERG EL IJ KIN

BES TA

N D E SITUATI E EN RENOV ATI EP AN

Wanneer het energiegebruik na renovatie vergeleken wordt met het energiegebruik voor renovatie, wordt duidelijk wat de renovatie -wat betreft energiebesparing- oplevert. In tabel 8.3 op de
volgende pagina worden de energiegebruiken in de bestaande en nieuwe situatie vergeleken.
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Figuur 8.2 Vergelijking van het total'e gasverbruik per jaar (links) en van het elektri citeitsverbruik voor
ventilatie (rechts)
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Figuur 8.3 Vergelijking van de jaarlijkse kosten Oi nks) en CO 2 -uitstoot (rechts). Uitgegaan is van een prijs
van €0,71 per m3 gas en een prijs van €0,24 per kWh elektriciteit (RWE, Grijs Variabel; SenterNovem,
2007")

8.2

BINN ENMILI EU

Zoals inmiddels op meerdere plaatsen in dit verslag aan bod is ge:komen, is in de zomersituatie
het voorkomen van oververhitting van extra groot belang in energiezuinige woningen. In de wintersituatie is het van bellang dat op de verdieping redelijke temperaturen heersen: indien dit niet
het geval is zullen bewoners alsnog de verwarming aan zetten. Aan beide aspecten wordt in deze
paragraaf aandacht besteed.
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8.2.1 B INNEN TEMP RAT RE N IN DE WINTERSI TU ATIE
In de bestaande situatie is de warmtestroom van de begane grond naar de verdieping redelijk
groot (transmissieverliezen door de verdiepingsvloer). Hierdoor worden de ruimtes op de verdieping enigszins verwarmd. Na renovatie is de warmtestroom van begane grond naar verdieping
sterk gereduceerd, omdat een dunne laag isolatie (R=O,75 m2KJW) toegevoegd wordt.
In de bestaande situatie schommelt de temperatuur op de verdieping gedurende koude periodes
volgens de HAMBASE simulatie tussen ongeveer 8 °e en 15 °c' Dit zijn blijkbaar temperaturen
waarbij bewoners het nog niet nodig vinden om de verwarming aan te doen: de meeste bewoners
hebben in de enquete aangegeven de slaapkamers niet te verwarmen.
In de nieuwe situatie liggen de temperaturen in de onverwarmde zone (verdieping, tochtportaal
en kelder) iets hoger: tussen ongeveer 10 °e en 15 °C. De warmtewinsten (veroorzaakt door
transmissie door de verdiepingsvloer) zijn kleiner, maar ook de verliezen (transmissie door de
wanden en het dak) zijn veel kleiner.
Op basis van deze vergelijking wordt dan ook verwacht dat de meeste bewoners de slaapkamers inderdaad niet zullen verwarmen .

8. 2 .2 BINNENTEMPERATUR EN

IN DE ZOMERSITUATIE

In het renovatieplan zijn diverse maatregelen genomen om oververhitting tegen te gaan:

*
'*
*
*

Thermische massa in de betonnen vloeren
Buitenzonwering ter plaatse van de achtergevel (orientatie zuid-oost)
Aanzuig ventilatielucht ter plaatse van de (schaduwrij'ke) voorgevel (orientatie noord-west)
Toepassing van een balansventilatie-unit met bypassmogelijkheid

De instelling van het balansventilatiesysteem speelt een belangrijke rol in het tegengaan van
oververhitting. Op de balansventi ,l atie-unit kunnen de bewoners een comforttemperatuur instellen . Wanneer de temperatuur van de aangezogen buitenlucht hoger is dan deze comforttemperatuur, en de buitenlucht koeler is dan de heersende binnentemperatuur wordt deze bypass ingeschakeld : een groot deel van de afvoerlucht gaat dan niet door de warmtewisselaar. Er is in dit
geval sprake van vrije koeling. In de winter moet deze comforttemperatuur hoog ingesteld zijn (in
de HAM BASE modeHen is uitgegaan van een temperatuur van 22 0C) . Het lager instellen van deze
temperatuur in de zomer (bijvoorbee l1d op 15 °e) is van groot belang om oververhitting te voorkomen . Bewoners dienen hier dan ook op gewezen te worden. I'll figuur 8.4 is het verschil in
temperatuurverloop te zien bij verschillende instellingen van de comforttemperatuur (de comforttemperatuur moet dus ook niet te vroeg in het seizoen verlaagd worden: bij een ingestelde temperatuur van 15 °e moet in mei en juni nog gestookt worden!).
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Fig 8.4 Temperatuurverloop in de periode mei tot en met augustus bij een
comforttemperatuur van 22 O( (links) en 15 O( (rechts)
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9. FINANCIELE HAALBAARHEIO

9.

FIN ANC IELE HAALBAA RH EID

9.1 INT RODUCTIE
Rekening houden met de financiele haalbaarheid van het renovatieplan is een van de doelstellingen van dit afstudeeronderzoek (zie paragraaf 2.2 op pagina 6). Ttjdens het onderzoek is daarom op kwalitatieve wijze rekening gehouden met de kosten. Oit komt met name tot uitdrukking
bij de keuze van het uiteindelijke ruimtelijk ontwerp: de diverse varianten voor het ruimtelijk
ontwerp zijn onder andere wat betreft kosten met elkaar vergeleken (zie hiervoor paragraaf 5.4 op
pagina 44 en bijlage Fop pagina 139). Bij het samenstellen van het pakket van energiemaatregelen zijn echter nauwelijks concessies gedaan.
Het verbeteren van het wooncomfort en het verlagen van het energiegebruik zijn duidelijk de
hoofddoelstellingen van dit project. Waar in de praktijk de kosten een leidraad zijn, vormen ze bij
dit afstudeeronderzoek het sluitstuk. Voor het gemaakte renovatieplan zijn begrotingen opgesteld
door het bedrijf 5B Vastgoed, in opdracht van woningbouwvereniging Volksbelang. Aan de hand
van deze begrotingen en een inschatting van de huurprijzen na renovatie, is door de woningbouwvereniging onderzocht of uitvoering van het renovatieplan een financieel haalbare optie is.
Hierbij is gekeken naar verschillende scenario's: doorexploitatie van de bestaande woningen, renovatie tot het kleine woningtype en renovatie tot het grote woningtype, bij een levensduurverlenging van 25 of 50 jaar.
In de volgende paragrafen worden achtereenvolgens besproken : de begrotingen, de consequenties voor de huurprijzen, en de vergelijking van scenario's voor de toekomst.

9. 2

BEGRO TIN G EN VO OR HET RENOVATIEP LAN

Voor het gemaakte renovatieplan is een Plan van Eiseh opgesteld, met daarin opgenomen een
specificatie van de benodigde ingrepen. In opdracht van woningbouwverenigingVolksbelang zijn
vervolgens door het bedrijf 5B Vastgoed uit Helmond drie begrotingen opgesteld. Deze begrotingen zijn daarna nog enigszins aangepast, in overleg met de woningbouwvereniging en 5B Vastgoed. Er zijn begrotingen opgesteld voor de volgende drie scenario's:

*
*
*

Renovatie van de bestaande woning tot het kleine woningtype
Renovatie van de bestaande woning tot het grote woningtype
Verbouwen van het kleine woningtype tot het grote woningtype (op een later tijdstipJ

In dit hoofdverslag wordt volstaan met het noemen van de totale kosten per hoofdgroep uit de
begrotingen. Oeze zijn opgenomen in het overzicht op de volgende pagina. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de begrotingen zelf, die zijn opgenomen op de CO-bijlage
(bijlage H).
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Kosten exclusief BTW rE]

1. Voorbereiding

€

1.000,00

Verbouwing

Croot type

Klein type

Hoofdgroep

€

1.000,00

€

1.000,00

2. Sloop

4.079,37

4.447,03

842,86

3. Vloeren

5.893,41

7.316,85

437,70

4. Plafonds

4.260,00

4.260,00

0,00

5. Oaken

5.869,16

5.305,48

2.306,90

6. Buitenwanden

9.784,44

11.722,30

3.730,32

280,26

280,26

0,00

8. Buitenkozijnen

7.364,40

9.001,20

2.978,40

9. Beglazing

1.328,70

1.586,20

566,50

216,29

300,40

192,00

11. Zonweringssystemen

2.212,98

3.054,24

2.083,12

12. Fundering

3.637,69

3.637,69

0,00

13. Staalconstructie

1.101,01

1.311,49

742,95

14. Aftimmeringen

66,96

133,92

66,96

15. Buitenriolering

168,66

168,66

0,00

16. Binnenwanden

8.311 , 10

9.429,10

1.118,00

17. Binnendeuren

3.118,60

3.493,00

305,00

18. Inrichting

4.389,99

4.389,99

0,00

19. Installaties

11.671,95

11.671,95

0,00

20. Tuinberging

1.750,00

1.750,00

0,00

21. Diverse afwerkingen /onvoorzien

4.000,00

4.000,00

1.500,00

7. Trap

10. Ventilatieroosters

Totaal

€

80.504,97

€

88.259,76

€

17.870,71

Aigemene kosten (4%)

3.220,20

3.530,39

714,83

Sociaal plan

5.800,00

5.800,00

0,00

lIjdelijke huisvesting (huurderving)

1.200,00

1.200,00

0,00

Totaal

€

Winst en risico (3%)

90.725,17

€

2.721,76

98.790,15
2.963,70

Totaal (excl. BTW)

€

93.446,92

€

101.753,85

Prijs per m3 bruto inhoud

€

291

€

273

98

€

18.585,54
557,57

€

19.143,10
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Een kanttekening bij de gemaakte begrotingen wordt gevormd door het feit dat niet goed duidelijk is wat sommige voorgestelde maatregelen precies kosten. Een voorbeeld vormt het luchtdicht
aansluiten van de kozijnen op de buitenwanden door middel van tape en folies. In de normale
Nederlandse bouwpraktijk gebeurt dit niet, en met de hiermee gemoeide extra kosten is geen rekening gehouden. Aan de andere kant zullen in de begroting 'veilige' prijzen aangehouden zijn :
met marktwerking is geen rekening gehouden (een aannemer die de opdracht graag wil binnenhalen zou lagere prijzen hanteren). AI met al zullen de opgestelde begrotingen een goede indicatie geven van de werkelijke kosten. De werkelijke kosten kunnen echter wei iets lager of iets hoger uitvallen.
Renoveren tot het grote woningtype leidt tot een lagere prijs per m) bruto inhoud dan renoveren
tot het kleine woningtype. Het grote woningtype biedt dus meer 'waar voor je geld': een extra
slaapkamer en meer ruimte op de verdieping, en dat alles v~~r slechts € 8.000. Ook al is er bij
het ontwerp rekening mee gehouden dat het op een later moment uitbreiden van de verdieping
relatief eenvoudig moet zijn: dit blijft een kostbare aangelegenheid. Waar het direct realiseren van
deze extra 17 m 2 binnenruimte nog € 8.000 kost, wordt deze prijs bij het achteraf realiseren meer
dan verdubbeld, tot € 19.000.
Naar aanleiding van de opgestelde begrotingen is grof gekeken naar mogelijkheden am de kosten te drukken. Dit heeft geresulteerd in de volgende besparingsmogelijkheden :

*

Cebruik van norma/e houten kozijnen ip. v. Vi/am kozi/nen met koudebrugonderbreking
Er is van uit gegaan dat de meerprijs van Vilam kozijnen ten opzichte van standaard kozijnen ongeveer 20% bedraagt (telefoongesprek met een medewerker van Withagen Houtprodukten, 1 september 2008). Het vervangen van de kozijnen heeft wei een (klein) negatief
effect op het energiegebruik voor ruimteverwarming.

*

Achterwege /aten van zonweringss ystemen
Zonweringssystemen zijn erg duur, en worden door de woningbouwvereniging nooit aangebracht (tenzij het noodzakelijk is) . Het achterwege laten van de zonweringssystemen
heeft een negatief effect op het comfort in de zomer. Bewoners kunnen er echter wei zelf
voor kiezen om zonwering te plaatsen . Het aanbrengen van zonwering op een buitengevelisolatiesysteem is echter geen eenvoudige klus. Dit zal dus niet door de bewoners zelf gedaan kunnen worden .

*

Vervangen FMY wanden door standaard staa/ske/et wanden
De FAAY voorzetwanden en binnenwanden zijn relatief duur (FAAY binnenwand: .€ 86 per
m 2, standaard staalskelet binnenwand: € 48 per m2). Het vervangen van deze wanden door
standaard staalskelet wanden levert een grote besparing op. Een groot voordeel van de
FAAY wanden wordt gevormd door het feit dat deze massief zijn, en er eenvoudig zaken
aan opgehangen 'kunnen worden . De standaard staalskelet wanden hebben deze voordelen
niet.
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Tabel 9.2 Huurprijzen voor en na renovatie, en consequenties voor de maandlasten (VROM, 2008)

Bestaande situatie

Klein woningtype

Croat woningtype

128

157

176

Maximaal redelijke huurprijs [€lmnd]

€ 566

€ 702

€ 791

Te vragen huurprijs [€lmnd]

€ 340

€ 456

€ 514

Besparing op energiekosten [€/mnd]

€ 58

€ 56

Totale lastenverhoging [€lmnd]

€ 59

€ 118

Aantal punten volgens het
woningwaarderingsstelsel [-]

Een deel van de bewoners van de case study woningen zal huurtoeslag ontvangen. De te vragen
huurprijzen blijven onder de huurtoeslaggrens (deze is voor 2009 vastgesteld op € 631,73 (Belastingdienst, Huurtoeslag 2009: wie, wat en wanneer) ) en hebben dus niet tot gevolg dat de bewoners hun huurtoeslag kwijtraken. Voor bewoners met huurtoeslag zal de totale lastenverhoging
lager uitvallen, en in veel gevai llen zelfs leiden tot een (kleine) lastenverlaging, doordat ook de
huurtoeslag omhoog zal gaan. Dit neemt niet weg dat bewoners die niet in aanmerking komen
voor huurtoeslag (bijvoorbeeld omdat hun inkomen hiervoor te hoog is - voor alleenstaanden
geldt een maximaal inkomen van € 20.975 per jaar, voor samenwonenden € 28.475 (Belastingdienst, Huurtoeslag 2009: wie, wat en wanneer) ), hun maandelijkse lasten zullen zien stijgen met
respectievelijk ongeveer € 60 en € 120. Hier krijgen zij wei een zeer grote comfortverbetering
voor terug.

9 .4

V ERG ELl JKIN G VAN SCENARIO'S VO O R D E TO EKOM ST

Door woningbouwvereniging Volksbelang is gekeken naar de financiele haalbaarheid van het
renovatieplan, aan de hand van de in de vorige paragrafen besproken begrotingen en huurprijzen.
Hierbij is uitgegaan van de begroting na bezuiniging. Er is gekeken naar de volgende situaties:

*

Doorexploiteren van de woningen gedurende 25 jaar
Gekeken is naar drie scenario's: 1) doorexploiteren van de bestaande woningen, waarbij de
kosten van het reeds uitgevoerde groot onderhoud (zie hiervoor paragraaf 4.2.6 op pagina
30) in rekening gebracht worden,
grote woningtype.

*

2)

renovatie tot het kleine woningtype,

3)

renovatie tot het

Doorexploiteren van de woningen gedurende 50 jaar
Ook hier is gekeken naar drie scenario's: 1) doorexploiteren van de bestaande woningen,
met in jaar 1 en jaar 25 groot onderhoud van de woningen, 2) renovatie tot het kleine woningtype, met in jaar 25 groot onderhoud, 3) renovatie tot het grote woningtype, met in jaar
25 groot onderhoud.

Aan de hand van verschillende aannames (inflatie, jaarlijkse stijging huurprijzen, jaarlijkse kosten voor onderhoud, leegstand et cetera) is per scenario voor ieder jaar de netto cashflow (inkomsten minus uitgaven) bepaald. Van al deze jaarlijkse kasstromen (25 respectievelijk 50 stuks) is de
netto contante waarde bepaald, bij een rendementseis (rentevoet) van 5%. Door het bepalen van
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deze netto contante waarde worden de kasstromen getoetst aan de rendementseis van 5% (bij een
negatieve netto contante waarde wordt dus niet voldaan aan de rendementseis, en is investeren
onverstandig). Het vereiste rendement van 5% lijkt hoog. Echter, in werkelijkheid zullen er meer
kosten zijn dan in de berekening zijn meegenomen. Bijvoorbeeld: de corporatie zal het geld dat
nodig is voor renovatie niet in kas hebben, maar hier een lening voor moeten afsluiten, waarover
rente betaald moet worden.
In tabel 9.3 wordt voor aile scenario's de netto contante waarde weergegeven. Hierbij i,s uitgegaan van de renovatie van aile eengezinswoningen in het complex (102 woningen). Bij een negatieve netto contante waarde wordt minder dan 5% rendement gehaald op de investeringen en bij
een positieve netto contante waarde wordt dit rendement wei gehaald. Voor de berekening van de
netto contante waardes en de jaarlijkse kasstromen wordt verwezen naar de CD-bijlage (bijlage
H).
Tabel 9.3 Netto contante waarde van aile kasstromen bij de verschillende scenario's, uitgaande van aile
eengezinswoningen in het complex Jeruzalem (102 woningen)

Netto contante waarde van aile inkomsten en uitgaven rEi
levensduurverlenging 25 jaar

levensduurverlenging 50 jaar

€ 2.677.177

€ 3.573.960

Renovatie tot klein woningtype

3.013.008-

944.673-

Renovatie tot groot woningtype

€ 2.718.378-

€ 34.857-

Groot onderhoud bestaande woningen

Aileen groot onderhoud van de bestaande woningen levert het vereiste rendement van 5% op,
bij een levensduurverlenging van zowel 25 als 50 jaar. De aanname dat de woningen in de huidige vorm nog 50 jaar mee kunnen is echter wei erg positief. Verwacht wordt dat de woningen bij
een levensduurverlenging van 50 jaar na een bepaalde periode minder gewild worden (meer
leegstand), en dat de buurt achteruit zal gaan (met bijvoorbeeld ook een waardevermindering van
de omgeving tot gevolg). Met deze effecten is in de berekening geen rekening gehouden.
Bij renovatie van de woningen wordt het vereiste rendement van 5% niet behaald. Kiezen voor
het renovatieplan is dus -afgaande op de gemaakte berekening- financieel gezien een onverstandige keuze. Bij doorexploitatie gedurende 50 jaar in plaats van 25 jaar wordt het tekort wei steeds
kleiner. Er zijn immers meer jaren om de vruchten van de grote investering te plukken. Voor het
grote woningtype is het tekort bij een doorexploitatie van 50 jaar een schamele 35 duizend euro.
In de berekening zitten echter veel onzekerheden: de kosten van de renovatie zullen wat afwijken
van de beg rote kosten, en ook voor het groot onderhoud na 25 jaar is een zeer grove aanname
gedaan - gebaseerd op de begrote kosten voor de renovatie. Het is dus goed denkbaar dat het hier
berekende tekort van 35 duizend euro in werkelijkheid een klein positief resultaat zal zijn (of een
nog groter tekort).
Ook voor de gerenoveerde woningen geldt dat een doorexploitatie van 50 jaar erg lang is. Dit is
met name voor het kleine woningtype het geval. Woningen met twee slaapkamers (zoals in het
kleine woningtype) zijn minder goed te verhuren dan woningen met drie slaapkamers (zoals in
het grote woningtype). Woningen met twee slaapkamers worden door de woningbouwvereniging
dan ook nauwelijks meer gebouwd. De kans dat de woningen van het kleine woningtype na zo'n
25 jaar echt te klein worden is vrij groot. Uiteraard is er dan de mogelijkheid om de woningen
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alsnog te vergroten tot het grote woningtype. In paragraaf 9.2 is echter a'i geconcludeerd dat dit
relatief duur is in vergelijking met het in een keer realiseren van het grote woningtype, terwijl de
inkomsten lager zijn (de eerste 25 jaar wordt de huur van het kleine in plaats van het grote woningtype gevraagd). Oit zal dus financieell niet haalbaar zijn.

9 .5

CONCLUSIES

Volgens de gemaakte berekeningen van de netto contante waarde is het renovatieplan in de
huidige vorm financieel niet haalbaar. Sommige factoren in de berekeningen zijn echter onzeker.
Ook is nog nauwelijks naar bezuinigingsmogelijkheden gekeken. De kans is groot dat het plan
door het doorvoeren van meer bezuinigingen wei haalbaar wordt. Dit geldt vooraJ voor het grote
woningtype. Renovatie tot het kleine woningtype is een minder interessante investering, aangezien de meerkosten van het grote woningtype gering zijn, terwijl de inkomsten (in de vorm van
huur) fors hoger zijn. Renovatie tot het kleine woningtype lijkt dus (ook na extra bezuinigen) niet
haalbaar. Hier komt nog bij dat het de vraag is of de levensduurverlenging bij renovatie tot het
kleine woningtype wei werkelijk 50 jaar kan bedragen. De kans is groot dat het kleine woningtype op een gegeven moment te klein gevonden wordt (terwijl het alsnog vergroten van de woning
financieel niet haalbaar is).
V~~r

de bewoners heeft de uitvoering van het renQvatieplan niet aileen een grote verbetering
van het wooncomfort, maar ook een forse huurverhoging tot gevolg. Ervan uitgaande dat aileen
het grote woningtype gerea;l iseerd wordt, bedraagt deze verhoging ongeveer € 175 (de originele
huurprijs van € 340 wordt met circa 50% verhoogd), waarvan na aftrek van de besparingen nog
ongeveer € 120 overblijft. De financiele consequenties van de renovatie zijn (althans voor bewoners zonder huurtoeslag) dus groot. Er bestaat een reele kans dat een deel van deze bewoners de
huurverhoging te groot vindt, en liever in de niet gerenoveerde woning blijft wonen . In dit geval
zou renovatie van het he Ie complex leiden tot gedwongen vertrek van een aantal bewoners. Dit
kan nooit de bedoeling zijn. Renovatie van een deel van het complex, gecombineerd met continuering van een ander deel van het complex, zou dan wellicht uitkomst kunnen bieden .
Grote ingrepen in bestaande woningen, zoals voorgesteld in het renovatieplan, worden normaliter nooit uitgevoerd. Uit de vergelijking van de scenario's wordt dan ook duidelijk hoe moeilijk
het is om de met het renovatieplan gemoeide kosten terug te verdienen . Het volgende kan geconc1udeerd worden:

*

Als je vooral geld wilt verdienen moet je dit niet doen
Doorexploiteren van de bestaande woningen levert vee I meer op: de kosten zijn veel lager,
terwijl de inl<omsten toch fors zijn. De redenen om toch te kiezen v~~r het renovatieplan
moeten dus elders gezocht worden; bijvoorbeeld: een 'groen' imago voor de woningcorporatie, een waardevermeerdering van de omgeving (en van het complex zelf), en de verbetering van het comfort voor de bewoners .

*

fen levensduurverlenging groter dan 25 jaar is noodzakelijk
De investering die met de renovatie ge'moeid is is te groot om in 25 jaar terug te kunnen
verdienen. Een levensduurverlenging van circa 50 jaar is nodig om de investering rendabel
te maken. Dit betekent hoge eisen wat betreft wooncomfort (waaronder flexibiliteit en aanpasbaarheid).
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C ON C LU SI ES EN A A N BEV ELI NG EN

10. 1 CONCL USIES
De conclusies worden bespraken aan de hand van de doelstelling die voor dit afstudeeronderzoek is geformuleerd. Deze doelstelling is bespraken in paragraaf 2.2 (zie pagina 6), en wordt hier
nog eens herhaald:

Het ontwikkelen van een renovatiemethode voor rijtjeswoningen die gebouwd zijn volgens het
Nemavo-Airey systeem, bij toepassing waarvan 1) het jaarlijks energiegebruik in de woning significant afneemt, 2) het wooncomfort wordt verbeterd en 3) de woning in potentie geschikt wordt
voor bewoning door huishoudens met uiteenlopende en veranderende woonbehoeften, 4) waarbij
tevens rekening gehouden wordt met de financiele haalbaarheid van de methode.
Uit het onderzoek dat is uitgevoerd blijkt dat flexibiliteit en aanpasbaarheid (waardoor een woning in potentie geschikt wordt voor huishoudens met uiteenlopende en veranderende woonbehoeften) ook van belang zijn voor voldoende wooncomfort. Om deze reden zijn de punten (1) en
(3) van de doelstelling tijdens het project samengevoegd onder het kopje 'wooncomfort'.

10.1.1

VERB ETER ING VAN H T W OO N CO M FORT

In paragraaf 5.2 (zie pagina 34) zijn een aantal belangrijke aspecten van wooncormfort gedefinieerd. Voor al deze aspecten worden door het uitvoeren van het renovatieplan grate verbeteringen
bereikt:

*

Afmetingen van ruimtes en de indeling van de woning
De afmetingen van de meeste ruimtes in de woning komen ongeveer overeen met de vastgestelde gewenste oppervlaktes. Een uitzondering vormt de tweede slaapkamer in het kleine woningtype. Deze is met een oppervlakte van 9,2 m2 fors kleiner dan de gewenste 12,0
m 2 . De totale gebruiksopperv l1akte van de woning wordt vergroot van 73,4 m2 in de bestaande situatie tot respectievelijk 88,8 m2 (+ 15,4 m 2) in het kleine woningtype en 106,8 m2
(+33,4 m 2) in het grate woningtype.
De verblijfsruimtes zijn direct vanaf de voordeur, via de verkeersruimtes te bereiken. Een
uitzondering vormt de keuken: deze is via de woonkamer te bereiken, en kan naar keuze
uitgevoerd worden als open of gesloten keuken.

*

Thermische isola tie
De case study woningen zijn na uitvoering van het renovatieplan zeer goed ge·isoleerd. De
warmteweerstand van dichte delen van de schil varieert na renovatie van 4,5 m2KI\N (dak
uitbreiding) tot 6,9 m 2 KI\N (wand uitbreiding), afgezien van enkele moeilijk te isoleren delen van de bestaande begane grand vloer en kelder. Er is HR++-beglazing toegepast (U= 1,1

W/m 2 K) en er is gebruik gemaakt van thermisch onderbroken kozijnen (U =1,0 W/m2K).

*

Celuidsisolatie
De geluidsisolatie wordt sterk verbeterd door de plaatsing van voorzetwanden en een zwevende dekvloer, en door nieuwe vloeren los te houden van de wanden. De verwachting is
dat dit de woningen in de geluidscategorie 'goed' (5 :s Ilu < 10 dB) brengt, waarmee de
doelstelling wat betreft geluidsisolatie behaald wordt.
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Flexibiliteit en aanpasbaarheid
Door uitbreidbaarheid vanuit het kleine (basis)woningtype tot het grote woningtype zijn de
woningen aanpasbaar. Daarnaast zijn binnenwanden relatief eenvoudig te verplaatsen of
verwijderen, en is de woning voor een groot deel vrij indeelbaar. Vanwege de hoge kosten
is het echter de vraag of veel gebruik gemaakt za l worden van de aanwezige flex ilbiliteit en
aanpasbaarheid: zo kost de verbo uwing van het kleine naar het grote woningtype zo'n €
19.000 (exclusief STW).

*

Oaglicht en uitzicht
In aile ruimtes in de woning (afgezien van de kleinste slaapkamer) komt ruirn voldoende
daglicht. Op sommige plekken in de woning zal het echter relatief donker zijn. De twee
grote slaapkamers in het grote woningtype zullen achter in de kamer relatief donker zijn,
omdat de kamers erg diep zijn. Hetzelfde geldt voor de woonkamer.

Met betrekking tot aile belangrijke aspecten van wooncomfort zorgt het renovatieplan voor een
zeer grote verbetering. Verwacht wordt dat deze verbetering ervoor zal zorgen dat de levensduurverlenging groot zal zijn, geschat wordt zo'n 40 jaar. De mogelijkheid tot uitbreiding speelt hiedn
een cruciale rol (het kleine woningtype zal waarschijnlijk na een tijd door het grootste deel van
de rnensen te klein bevonden worden). Voor het achteraf uitbreiden van het kleine woningtype
vormen de daarmee gemoeide kosten echter een obstakel (zie daarvoor paragraaf 10.1.3).

10.1.2 REDUCTIE VAN HET

NERGI - GE BR U IK

Voor dit project is een afnarne van het energiegebruik voor ruirnteverwarming tot circa 30 kWhl
m 2 a ten doen gesteld. Daarnaast wordt gestreefd naar een afname van het overige energiegebruik
(warrn tapwater, wassen en drogen, elektrische apparatuur). Seide doelstellingen worden gehaald:

*

Energiegebruik voor ruimteverwarming
Het energiegebruik voor ruimteverwarrning neernt af van 1030-11140 rn3 gas (137-152 kWhl
m2 a) per jaar in de bestaande situatie tot 120-220 rn3 gas (13-24 kWh/m 2 a) per jaar voor het
kleine woningtype en 150-260 rn 3 gas (14-24 kWh/rn 2 a) per jaar voor het grote woningtype.
Hierrnee wordt de doelstelling behaal d.
Het energiegebruik per vierkante meter gebruiksoppervlakte na renovatie is zeer laag. Dit
komt onder andere doordat het energiegebruik van de verwarrnde zone 'uitgesmeerd' wordt
over de gehele woning. Wanneer het energiegebruik betmkken wordt op aileen het verwarmde vloeroppervlak worden de cijfers een stuk rninder gunstig: 24-44 kWh/rn2a voor
het kleine woningtype en 31-52 kWh/rn2a voor het grote woningtype.

*

Overig energiegebruik
Er wordt een pakket rnaatregelen genornen orn het energiegebruik voor tapwaterverwarrning te verlagen. De verwachting is dat hierrnee zo'n 70% energie bespaard kan worden.
Daarnaast wordt een droogruimte voor de was toegevoegd.

De renovatie zorgt er dus voor dat er fors minder beslag gelegd wordt op de eindige gasvoorraden. Daarnaast hebben de genomen rnaatregelen een grote reductie van de C02-uitstoot tot gevolg: de uitstoot neemt voor het kleine type af met circa 2000 kg per jaar, voor het grote type met
circa 1900 kg. De uitstoot van broeikasgassen (de veroorzakers van het versterkte broeikaseffect)
wordt door de renovatie dus sterk gereduceerd. Tevens nemen de jaarlijkse energiekosten voor de
bewoners sterk af.
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Voor dit project is een nieuw ventilatieconcept ontwikkeld: een combinatie van balansventilatie
met warmteterugwinning in de verwarmde zone (m.n. woonkamer, keuken) en natuurlijke toevoer via roosters in de onverwarmde zone (m.n. de verdieping). De verwachting is dat het wooncomfort voor bewoners bij toepassing van dit concept groter is dan bij het normaliter toegepaste
systeem van balansventilatie in de gehele woning, terwijl het energiegebruik voor ruimteverwarming vergelijkbaar is.
Vooral het ventilatievoud is in de MATLAB HAMBASE modellen een onzekere factor. Voor de
situatie na renovatie resulteert dit in een zeer grote 'bandbreedte' voor het energiegebruik voor
ru i mteverwa rm i ng.
1 0 . 1 .3 FINA NCIE LE HAALBA ARHEID
Rekening houden met de financiele haalbaarheid van het renovatieplan is een van de doelstellingen van dit project. Door woningbouwvereniging Voilksbelang is deze haalbaarheid achteraf
onderzocht. Tijdens het project hebben de kosten (in kwalitatieve zin) bij een beperkt aantal beslissingen een rol gespeeld.
Volgens de gemaakte berekeningen is het huidige renovatieplan, zelfs na het nemen van enkele
bezuinigingsmaatregelen, financieel niet haalbaar is. Een aantal factoren in de berekening is echter onzeker. Ook zijn er nog extra mogelijkheden om te bezuinigen, wat de haalbaarheid kan
vergroten. Door het doorvoeren van bezuinigingen kan renovatie tot het grote woningtype veranderen in een haalbaar project. Voor het kleine woningtype is dit niet het geval.
In zijn algemeenheid: kan gesteld worden dat bij dit soort ingrijpende renovaties altijd gekeken
moet worden naar een levensduurverlenging (terugverdientermijn) van meer dan 25 jaar. Voor het
grote woningtype zal (na extra bezuinigingen) een levensduurverlenging van tegen de 50 jaar nodig zijn.
De huidige indeling en de kwaliteit van de binnenwanden van de case study woningen voldoen
niet meer aan de eisen van deze tijd. Voor het renovatieplan is het dan ook nodig om de gehele
inbouw te slopen en de woningen opnieuw in te delen. Dit brengt veel kosten met zich mee. Ook
het feit dat met de gehele begane grond vloer wei 'iets mis' is (het houten gedeelte van de vloer
veert te sterk, en het betonnen gedeelte kan niet aan de onderzijde geYsoleerd worden) werkt kostenopdrijvend. Dit alles betekent dat het renovatieplan voor de case study woningen 'extra duur'
uitvalt. In woningen met een betere indeling en een betere kwaliteit van de vloer kan een dergelijk renovatieplan waarschijnlijk tegen lagere kosten gerealiseerd worden. Dit betekent niet dat
renovatie van de case study woningen geen optie is (renovatie tot het grote woningtype kan immers haalbaar zijn); wei betekent het dat de aanpak van eenvoudiger (goedkoper) te renoveren
woningen een logischere keuze is.
In dit kader dient overigens ook gewezen te worden op een belangrijke kwaliteit van de case
study woningen (en Nemavo-Airey woningen in het algemeen): namelijk het systeem met stalen
tralieliggers in vloeren en plafonds. De aanleg van het nieuwe ventilatiesysteem is geen enkel
probleem, omdat de kanalen via het plenum in de plafonds versleept kunnen worden. In woningen met massieve vloeren zou de aanleg van zo'n systeem veellastiger (en duurder) zijn.
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10.2

A A NBEVEL IN G EN

In dit afstudeeronderzoek is een renovatiemethode ontwikkeld voor de case study woningen ,in
Jeruzalem. Dit zijn woningen met een specifiek bouwsysteem (Nemavo-Aireyl, met specifieke
afmetingen en een specifieke indeling. Dit maakt de toepassingsmogelijkheden van deze renovatiemethode zonder verder onderzoek beperkt. Daarom worden de volgende aanbevelingen voor
vervolgonderzoek gedaan:

*

Onderzoek naar toepassing voor andere bouwsystemen
Het nieuw ontwikkelde ventilatieconcept vormt een belangrijk onderdeel van de renovatiemetnode. De case stud)! woningen (en Nemavo-Airey woningen in het algemeenl zijn
zeer goed geschikt voor implementatie van dit ventilatieconcept, vanwege het plenum in de
plafonds. Nader onderzoek is nodig naar de (onlmogelijkheden om dit concept ook in andere types woningen (zoals traditioneel gebouwde woningenl toe te passen.

*

Onderzoek naar toepassing bl} andere woningbreedte en woningindeling
Vanwege de beperkte breedte van de case study woningen is het noodzakelijk de keuken te
verplaatsen van de achterzijde van de woning naar de voorzijde. Het is goed mogelijk dat
het ruimtelijk ontwerp voor een (Nemavo-Aireyl woning met een andere breedte of andere
indeling er heel anders uit ziet. Dit kan ook consequenties hebben voor de renovatiemethode. Daarom wordt ook op dit punt nader onderzoek aanbevolen.

Naar de financiele haalbaarheid van de renovatiemethode is achteraf gekeken. Het blijkt moeilijk om een dergelijke, zeer uitgeb reide renovatie financieel haalbaar uit te voeren. Meer onderzoek naar dit aspect is dan ook hard nodig:

*

Onderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden
Er zullen nog veel mogelijkheden zijn om de kosten te drukken. Een betere afweging tussen
de voorgestelde maatregelen (waaronder de energetische maatregelenl en de daarmee gemoeide kosten is noodzakelijk.

*

Onderzoek naar de voor- en nade/en van renoveren
Op het eerste gezicht is doorexploiteren van de bestaande woningen financieel veel aantrekkelijker voor een corporatie dan het grootschalig renoveren van de woningen. Dit is
echter te kort door de bocht. Renovatie kan bijvoorbeeld ook een positief effect hebben op
de naastgelegen woonbuurten (waar dan minder leegstand optreedtl. Een betere analyse
van de voor- en nadelen, bijvoorbeeld aan de hand van SWOT-analyses, is nodig om de
consequenties van renovatie dan wei doorexploitatie beter in kaart te brengen.

Naast bovenstaande inhoudelij ke aanbevelingen geldt het volgende:

*
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Onderzoek van onzekere factoren in de model/en uitbreiden
lijdens het afstudeeronderzoek werd duidelijk dat bij het maken van een model in MATLAB
HAM BASE veel factoren onzeker kunnen zijn. Dit betekent dat niet gesproken kan worden
van 'het energiegebruik voor ruimteverwarming' maar dat het beter is om uit te gaan van
een bandbreedte waarbinnen het werkelijke verbruik zal liggen. In dit afstudeeronderzoek
is rekening gehouden met een variatie in een belangrijke onzekere factor, namelijk het ventilatie- en infiltratievoud . Het verdient aanbeveling om bij een eventueel vervolgonderzoek
ook andere onzekerheden mee te nemen.

10. CON CLU SIES EN AANBEVELINGEN

*

Meer aandacht voor koudebruggen
Aan thermische bruggen is in dit afstudeeronderzoek beperkt aandacht besteed. Aileen de
grootste thermische bruggen zijn globaal meegenomen. Om duidelijkheid te krijgen over
het totale effect van thermische bruggen, is het nodig om hier beter naar te kijken.
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Ten behoeve van de conferentie PLEA 2008 (Passive and Low Energy Architecture) is in samenwerking met Michiel Ham een paper geschreven over dit afstudeeronderzoek. Tevens is een poster gemaakt om het onderzoek op de conferentie te presenteren. De paper en poster zijn in deze
bijlage opgenomen.
De conferentie PLEA 2008 vond p1laats te Dubl'in van 22 tot en met 24 oktober 2008. Het thema
was 'Towards Zero Energy Building'.
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Abstract
In the Netherlands, the large demand for new housing after the Second World War was
partly solved by using alternative building methods. The Nemavo-Airey system was one of
these methods . Even though regarded modern and spacious at the time, these houses are
now considered small, uncomfortable and energy inefficient.
In this research , an approach has been developed for the renovation of these Nemavo-Airey
dwellings, resulting in more comfort for the occupants and a large extension of life span,
while at the same time reducing the energy consumption for space heating to zero. A
ventilation concept has been developed, based on the ventilation behaviour of occupants in
the Netherlands.
Keywords: renovation , energy consumption , comfort, occupant behaviour, ventilation

1. Introduction
In the Netherlands there was a huge demand for
new housing after the Second World War.
Approximately a fourth of the pre-war housing
stock of 2,2 million dwellings was either
demolished or damaged during the war. [7] The
construction of new dwellings and the repair of
damaged ones were complicated by two factors :
there was a shortage of building materials (e.g.
bricks and wood), and also of qualified building
construction workers (training institutes were
closed during the war) .
It was not possible to achieve a sufficiently high
building volume by using only traditional building
methods, since these traditional methods were all
very labour intensive and a lot of bricks were
required . Therefore, also alternative building
methods were used , requiring other (better
available) building materials and fewer, less
qualified building construction workers. The
Nemavo-Airey system was one of these
alternative building methods .
Today, these Nemavo-Airey houses are
considered outdated regarding space, indoor
climate and energy performance and a great
many of these houses have already been
demolished . In this research , an approach has
been developed for the renovation of these
houses , resulting in more comfort for the
occupants and a large life span extension , while
at the Same time reducing the energy
consumption for space heating to zero.

2. The Nemavo-Airey building system
2.1 Introduction
The Nemavo-Airey building system originated
from the Airey system, which was developed by
Sir Edwin Airey in Leeds , United Kingdom , during
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World' War II. The Dutch Government introduced
the Airey system in the Netherlands in 1947, in
order to give an impulse to the industrialization of
house-building. [9] The original Airey system was
adapted for application in the Netherlands by
NEMAVO (Nederlandse Maatschappij voor
Volkshuisvesting , Dutch company for housing).
The adapted system was called the NemavoAirey (N.A.) system (see figure 1).

Fig 1. Nemavo-Airey houses in Enschede, the
Netherlands [1]

2.2 System description
Walls in the Nemavo-Airey system consisted of
small , prefabricated reinforced concrete columns,
measuring on ~y 62,5 mm x 125 mm (approx 2,5 x
5 inches) at a centre-to-centre distance of 625
mm (approx 2 feet). On the outside, reinforced
concrete panels were placed against these
columns . On the inside were woodwool cement
slabs and a shiner course of pum ice concrete
blocks. Floors were usually made of steel lattice
girders covered with wooden boards. 'Roofs were
often, more traditionally, made of wooden beams
covered with wooden boards and roll roofing or
roofing tiles
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The largest part of a building could be
constructed using materials that were better
available, mainly concrete. Also, compared to
traditional building methods, there was a large
saving in the overall usage of materials and in the
usage of qualified building construction workers.
This way, the N.A.-system helped to bring the
housing production up to the required standard.
More than 8000 single-family houses and flats
were built in the Netherlands using this building
system. [9]

3. The current situation of Nemavo-Airey
houses
After the Second World War, Nemavo-Airey
houses offered more comfort and space than
existing, pre-war houses. They were often rented
by relatively wealthy people. [7] The current
situation is very different (in fact, quite the
opposite): NA-houses are considered outdated
regarding space, facilities , indoor climate and
energy performance. A great many of these
houses have already been demolished.
However, Nemavo-Airey housing developments
also show some significant advantages today: the
location close to facilities and the city centre is
appreciated and the social infrastructure is
generally very strong . Also, rents are relatively
low.

4. Approach

4.3 Reducing the energy consumption for
space heating
In Nemavo-Airey houses a lot of energy is
needed for space heating because of the poor
thermal insulation and the existence of thermal
bridges (note: this situation also has a negative
effect on thermal comfort for the occupants). The
consequences are a relatively large emission of
carbon dioxide and use of fossil energy sources,
and, because of rising energy prices, steadily
increasing monthly costs for the occupants.
Several measures have been proposed in order
to reduce the energy consumption for space
heating to zero (see section 8).
The expected result of this approach is that the
life of the houses can be extended with at least
40 years , during which the renovated houses will
offer sufficient comfort to the occupants, and
have a minimal impact on the environment.

5. Case study: Nemavo-Airey houses in
Helmond
5.1 Introduction
In the city of Helmond in the Netherlands (near
Eindhoven) there is a neighbourhood with about
120 Nemavo-Airey dwellings, mainly single-family
houses.
owned
by
housing
association
'Volksbelang' (see figure 2). The renovation
approach is applied to these single-family
houses.

This research focuses on the comprehensive
renovation
of
Nemavo-Airey
single-family
dwellings. Its aim is to demonstrate that these
houses can be drastically improved on comfort
aspects as well as energy performance. This
way, demolition becomes an unnecessary
measure and the accompanied large-scale waste
of materials and capital can be prevented . Also,
the social infrastructure can be preserved.
Three themes have been approached in an
integral manner.
4.1 Increasing comfort for the occupants
Nemavo-Airey houses do not meet today's
standards regarding comfort. An important factor
is that the dwellings are too small . A spatial
design has been made by which the occupant's
needs are met as best as possible (see section
6) .

4.2 Improving flexibility and adaptability
Because of quickly changing occupant needs,
flexibility and adaptability are becoming more and
more important qualities of a house. Several
measures have been proposed in order to
increase flexibility and adaptab'ility. One of these
measures is the development of two different
types of dwellings: a smaller and a larger type.
with the possibility to convert the smaller type to
the larger type at a later time with minimal effort
(see section 7) .

Fig 2. Nemavo-Airey single-family dwellings in
Helmond, the Netherlands

5.2 Size and layout
The houses in Helmond are very small: the
usable area is 73 ,4 square metres (approx 790
square feet), divided over a ground floor and a
first floor (see figure 3) . For comparison : singlefamily dwellings built in the Netherlands after the
year 2000 offer an average usable floor area of
168 square metres (approx 1800 square feet). [8]
The need for more space is demonstrated
throughout the neighbourhood: quite a lot of
houses have been enlarged by the occupants,
mainly using do it yourself methods (e.g. using
plywood and corrugated sheeting) .
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expectations. However, it should be noted that
only half of the house is actually heated , while the
energy usage is divided over the entire floor area.
When it is calculated based on the heated area
only, the energy use for space heating is 266 ,8
2
kWh/m a.

6. Increasing comfort for the occupants
6.1 Introduction
A literature study has been carried out in order to
gain insight into the meaning of comfort and in
order to define several important aspects of
comfort. [3,4,5] The measurements and layout of
rooms appear to be very important. Also thermal
insulation , sound insulation, flexibility and
adaptability , and daylight and outlook appear to
be very important in the overall appreciation of a
house by the occupants. These aspects have
been kept in mind throughout the design process.

Fig 3. Layout of the N. A -dwellings in He/mond

5.3 Occupant behaviour
Occupant behaviour is of great influence to the
energy consumption of a building. In order to gain
insight into the way the houses are used by the
occupants. a survey has been carried out. It
appears that, in general, only the space heating
system on the ground floor is used. Sometimes
the bathroom on the first floor is also heated.
Bedrooms are almost never heated . The windows
on the first floor are generally opened for large
part of the day, even during cold periods.
5.4 Energy consumption
An average house (with average natural gas
consumption , pattern of heating and pattern of
ventilation) has been modeled using the Matlab
Hambase program (developed at Eindhoven
University of Technology) . In order to verify this
model, measurements of temperature, relative
humidity and carbon dioxide concentration (in
order to determine the ventilation rate) have been
carried out. The outcome of the model has also
!been compared to the actual known natural gas
usage in a specific year.
According to the model, 1.003 cubic metres
(approx 35.400 cubic feet) of natural gas are
needed for space heating in this average house.
This means an energy usage of 133,4 kWh per
square metre per year. Considering the poor
(almost nonexistent) thermal insulation in the
Nemavo-Airey
houses,
this
exceeds
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6.2 Spatial design
Based on a comparison between several
literature sources [2,3,6] a schedule of
requirements regarding the spatial design has
been formulated .
Improvement and enlargement of the kitchen,
bathroom and second bedroom appeared to be
very important, since these rooms were much too
small in the original situation. Another important
improvement was the addition of a washing and
drying room (in the original situation the only
suitable place for a washing machine was the
kitchen). Also , the enlargement of the circulation
space was an important item.
Based on this schedule of requirements, two
different types of dwellings have been designed:
a smaller type with two bedrooms, and a larger
type with three bedrooms . In order to gain the
extra space that is required, an addition is placed
at the back of the dwellings, with an internal
dimension of 5,2 by 3.3 meters (approx 17 by 11
feet) . For the smaller type with two bedrooms,
this addition is only placed on the ground floor.
For the larger type with three bedrooms, this
addition is placed on the ground floor as well as
the first floor (see figures 4 and 5).
The result is a significant improvement and
enlargement of the dwellings. The usable area of
the smaller type of dwelling is 88,7 square meters
(+ 20%, approx 950 square feet). The usable
area of the larger type of dwelling is 106,6 square
meters (+ 45%, approx 1150 square feet) .

7. Improving flexibility and adaptability
Many of the Nemavo-Airey houses in Helmond
only have one or two occupants. If these houses
were to be renovated, it's expected that most
occupants would choose the smaller type of
dwelling.
It is possible that occupants will have larger
demands in the future, or that the houses will be
inhabited by larger families. a's important that the
houses are adaptable to this possible change in
occupant requirements.
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services duct

Fig 5. Improved layout, large type of dwelling
Walls and roofs to be added are shown in a darker grey

Fig 4. Improved layout, small type of dwelling
Walls and roofs to be added are shown in a darker grey

It's possible to convert the smaller type of
dwelling into the larger type at a later time. The
spatial design has been made in such a way that
this conversion is possible with relatively little
effort, cost and inconvenience to the occupants.
The bathroom and the second bedroom remain
intact, and the master bedroom is converted into
two separate rooms .

8. Reducing the energy consumption for
space heating
8.1 Thermal insulation measures
Firstly, the thermal insulation values of all building
components have been raised in steps. It
appeared that thermal insulation of floor, blank
wall sections and windows is most effective.
Thermal insulation of the roof appeared less
effective (of course this was to be expected,
since the first floor is not heated).

The following thermal insulation measures are
proposed :
2
•
Roof: thermal insulation value R=5 m KJW;
2
•
Floor: thermal insulation value R=5 m KJW,
except for floor parts that have to be
insulated above the floor, which have a
2
thermal insulation value R=2,3 m KIW;
Upper floor: 30 mm of thermal insulation are
added (R=0,75 m2K1W);
•
Blank wall sections: thermal insulation value
2
R=5 m KJW, except for the basement walls,
which have to be insulated on the inside and
have a thermal insulation value R=='2 ,1
m2 KJW;
•
Windows: doubJe (Argon filled) glazing with a
U-value of 1,1 W/m 2K and a sun screen on
the outside;
•
External doors: thermal insulation value
2
R=1 ,5 m KJW.
The high thermal insulation value for the roof
seems in conflict with the fact that thermal
insulation of the roof is less effective than thermal
insulation of floors and walls. However, the basis
of energy efficient housing is a very good thermal
insulation. Some (not many) occupants of the
Nemavo-Airey houses in Helmond do heat the
first floor, and there might be more in the future.
The high thermal insulation value for the roof
means that also this deviating heating behaviour
is possible in an energy efficient way.
8.2 Ventilation concept based on occupant
behaviour
In low energy dwellings (for example passive
houses), balanced ventilation systems with heat
recovery are very common since using these
systems can substantially reduce ventilation heat
losses. For the correct functioning of these
systems it is required that doors and windows are
mainly kept closed during cold periods.
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8.2.1 Occupant behaviour
In the Netherlands it's customary to ventilate
dwellings by opening windows, especially in
bedrooms (many people keep the bedroom
window open during the night). This Dutch habit
conflicts with the requirement for balanced
ventilation mentioned before: keep windows
closed .
The occupants of the Nemavo-Airey houses in
Helmond also show this behaviour. The windows
on the first floor are opened very often : on
average more than 11 hours a day during cold
periods (during warm periods even more often) .
On the ground floor, windows are opened less
frequently, on average about one and a half hour
a day during cold periods.
It is not to be expected that the occupants will
radically change their ventilation behaviour when
a balanced ventilation system is installed .
Research in the Netherlands has shown that
people generally do not adapt their behaviour
when they move to a house with a balanced
ventilation system . [10]

The following concepts have been compared:
1. Balanced ventilation on both ground floor
and first floor, without keeping these two
zones separated (as generally applied in
passive 'houses) ;
2. Balanced ventilation on the ground floor and
natural supply of fresh air on the first floor,
without keeping these two zones separated;
3. A system with two compartments : balanced
ventilation on the ground floor as well as the
first floor, with a barrier (which is an air tightly
connected door) between these two zones;
4 . A system with two compartments: balanced
ventilation on ground floor and natural supply
of fresh air on the first floor, with a barrier in
between (see figure 6) .

~rooms (nol healed)

.

12 · C

~i

~

8.2.2 Consequences of occupant behaviour
regarding the ventilation system
It can be concluded that a balanced ventilation
system with heat recovery is suitable for the
ground floor of the Nemavo-Airey houses in
Helmond. This part of the dwellings is heated ;
therefore the effect of heat recovery is large .
Doors and windows are not opened very
frequently , so the ventilation system is not
disturbed to a large extent.
However, on the first floor a balanced ventilation
system does not seem a logical choice. The
rooms are not heated; therefore the effect of heat
recovery is smaller. Moreover, it's expected that
the windows on the fi rst floor will be opened very
frequently , which would seriously disturb the
balanced ventilation system, and which would of
course also result in cold outside air directly
entering the heated ground floor.
A determining factor is the comfort that a
ventilation system offers to the occupants.
Occupants of the Nemavo-Airey houses (and, in
general, houses in the Netherlands) appreciate
'fresh' air in bedrooms (otherwise they wouldn't
open the windows this much). Air supplied
through ventilation grilles or open windows is cool
and feels 'fresh '. Air supplied by a balanced
venti lation system is not cool and does not feel
'fresh'. This means that a system with natural
supply of fresh air on the first floor will probably
offer more comfort to the occupants.
8.2.3 Comparison between ventilation concepts
A comparison between different ventilation
concepts has been made, especially regarding
the effect of opening windows on the first floor on
the yearly energy demand . The purpose of this
comparison was to develop a ventilation system
that offers a lot of comfort to the occupants, while
at the same time significantly reducing the energy
demand for space heating .

124

•
.;r

20 ' C

living area (healed)

natural supply
of fresh air

balanced ventilation
with heat recovery
l

n

'I

Fig 6. Ventilation concept with two compattments
Balanced ventilation on the ground floor and natural
supply of fresh air on the first floor

8.2.4 Conclusion
It was concluded that the concepts 1, 3 and 4
lead to comparable energy demands for space
heating . Concept 2 leads to a higher energy
demand. Using concept 4, the energy demand for
space heating (on the ground floor) is least
influenced by the ventilation behaviour on the first
floor.
Improvement of comfort for the occupants is the
most important goal of this research . Ventilation
concept 4, with balanced ventilation on the
ground floor and natural supply of fresh air on the
first floor, offers the possibility to achieve this
improvement of comfort, while at the same time
significantly reducing the energy demand for
space heating to an amount comparable to that of
ventilation systems generally used in very energy
efficient houses.

8.3 Reduction of infiltration and internal air
flow
1
The targeted air tightness nso is 1,2 h- ,
corresponding with the Dutch qv:10 (the air
permeability at a pressure difference of 10
3
Pascal) of 0,3 dm /sm 2 . In order to take into
account the influence of occupant behaviour (e.g.
opening windows and doors), a 20 percent higher
ventilation rate has been used in the Matlab
1
Hambase model (nso
1,4 h- , qv:10
0,36
3
2
dm /sm ) .
Of course attention must be paid to the air
tightness of the constructions between the two
compartments , but the air flow between the two
zones cannot be completely prevented . It has
3
been assumed that an air flow of 15 m /h will
occur between the two compartments.

=

=
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8,4 Total energy demand
Preliminary calculations have been made for both
the small and the large type of dwelling. The
efficiency of the heat recovery has been
estimated at 90% . Also the space heating system
has an estimated efficiency of 90%. Open
windows on the first floor have been taken into
account: windows are opened for 8 hours every
day.
According to these calculations the chosen
measures (thermal insulation, air tightness and
ventilation concept) result in the following yearly
energy use for space heating:
3
•
Small type of dwelling: 186 m (approx 6.590
2
cubic feet) of natural gas, or 20,5 kWh/m a;
3
•
Large type of dwelling: 232 m (approx 8.180
2
cubic feet) of natural gas, or 21 ,2 kWh/m a.
This is an exceptionally low energy use for
renovated dwellings, even more so conSidering
the fact that the thermal insulation measures to
be taken are rather moderate. However, it should
be noted that only part of the dwellings is heated,
while the energy use for space heating is
calculated based on the entire floor area. When
the energy use is calculated based on the heated
area only (which is the largest part of the ground
floor, with a floor area of 48,4 m\ the resulting
energy use for space heating is as follows :
2
•
Small type of dwelling : 37,6 kWh/m a;
2
•
Large type of dwelling : 46 ,8 kWh/m a.
This project is still ongoing, and the effect of
thermal bridges has not yet been taken into
account in these preliminary calculations.
Therefore it is expected that the final calculations
will show a higher energy use for space heating.
8.5 Achieving a zero-energy heating balance
The before mentioned preliminary calculations
show an expected energy consumption for space
3
heating of 232 m of natural gas for the large type
of dwelling. Under the current situation this would
represent a cost of about € 140 per year (€ 12
per month) for the occupants.
3
232 m of natural gas represent about 2.300 kWh
of energy. This amount of energy can easily be
generated by mounting a photovoltaic system on
2
the roof (approximately 25 m of PV panels would
be sufficient) . Unfortunately, the cost of a PV
system is rather high . Other systems could also
be considered; however, the question is whether
a cost of only € 140 a year (and for the small type
of dwelling even less, about € 110 a year)
justifies further effort in reaching the zero-energy
level.

9. Conclusions
By using the developed approach to renovate
Nemavo-Airey dwellings in the Netherlands,
many significant improvements can be made to
these houses.
Firstly, comfort for the occupants can be
significantly increased . Dwellings are enlarged by
placing an addition at the back of the houses.
The indoor climate is improved by adding thermal
insulation and by improving the ventilation
system. Also sound insulation is improved. The

available flexibility and adaptability is also an
improvement.
Regarding the ventilation system, it has been
found that the generally used balanced ventilation
system in the entire house is not the best option
here. By using natural supply of fresh air in the
bedrooms, occupant needs are better met.
Dividing the house in two compartments makes it
possible to do this without making concessions
regarding the energy demand for space heating.
Secondly, the possibility to convert the small type
of dwelling into the large type of dwelling at a
later time increases the life expectancy of the
dwellings.
Thirdly, the added thermal insulation and the
reduction of ventilation and infiltration losses
result in a very low energy demand of 20,5
kWh/m 2a for the small type of dwelling , and 21 ,2
kWh/m 2 a for the large type (calculated based on
the entire floor area , including the non heated
area). This energy demand can be generated
sustainably by placing photovoltaic panels on the
roof, thus reducing the energy demand to zero.
Unfortunately the costs of photovoltaic panels are
still very high . Therefore the on-site photovoltaic
generation of all energy required for space
heating is not an economically feasible option at
the moment.
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Abstract

Fig 1. Nem8vo-Airey dwellings in I-/8/mond. /he NelhMands

In the Netherlands, the large demand for new housing after the Second World War was
partty sotved by using alternative building methods. The Nemavo-Airey system was one
of these methods. Even though regarded modern and spacious at the time, these houses
are now considered small, uncomfortable and energy inefficient.
In this research, an approach has been devetoped for the renovation of these NemavoAirey dwellings, resulting in more comfort for the occupants and a large extension of life
span, while at the same time reducing the energy consumption for space heating to zero.
A ventilation concept has been developed, based on the ventilation behaviour of
occupants in the Netherlands.

pproach

Ventilation concept

Three themes have been approached in an integral manner:
• Increasing comfort for the occupants
Improving flexibility and adaptability
• Reducing the energy consumptton for space heating to zero
The expected result of this approach is that the life span of the
dwellings can be extended with another 40 years .

Current situation
The dwellings can be characterised as follows (see fig. 2):
• Very small (usable floor area 73 .4 m')
• Very poor thermal insulation
• Only ground floor is heated
• Energy use for space heating: 133.4 kWh/m' a (incl. first floor)

In the Netherlands it is common to open the bedroom windows
very frequently. The usually applied balanced ventilation system
conflicts with this behaviour. Therefore, a ventilation concept
that combines the comfort of opening these windows with a
high energy efficiency has been developed (see fig. 2 and 4):
• Thermal insulation (30 mm, R = 0.75 m,K/W) of upper floor
• Balanced ventilation with heat recovery in the living area
• Natural supply of fresh air in the sleeping area
• Compartmentatlon: a barrier in between these two zones
upstairs: natural suppty or fresh air

•
'2 OC

Spatial design
rt

Illll

downstairs: balanced ventil800n
With heat recovery

FH] 3. (fen) Energy consumption far space healing
Fig 4. (righl) Venli/alian cancepl with two compartmenls

Zero energy
,

I

In addition to the ventilation concept, the building envelope is very
air tight and well insulated (R = 5 m'K/W, windows U = 1.1 W/m'K,
n", = 1.2 h" ). As a result, the energy consumption for space
heating is estimated as follows (see fig . 3):
• Small type: 186 m 3 of natural gas, 20.5 kWh/m'a ' J
Large type: 232 m 3 of natural gas, 21.2 kWh/m'a 1)
This amount of energy can easily be generated by placing photovoltaic panels on the roof (large type: approx 25 m' of PV panels).

kilchen
4.8 ml

Current situation

Conclusions
Situation aher renovation

FIg 2. Layout of the dwellings. Heated sr:eas are shown in red, areas that are not
h&ated are shown in blue.
1) Energy ll:M for spa!» ~ng IS caW_ted based on the entrre floor area (and not only the bealod
aJU ) TlwmaI bI'dgo have

I Faculty
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n.ot yet beef'\ taMn into accoum in these preliminary cafculations

o' Arch,tecluro . BUIJdll1g and Planning

Significant improvements can be made to Nemavo-Airey dwellings
using the developed approach :
• More comfort (more space, better indoor climate, etc.)
• A very low energy demand, without negatively affecting
comfort for the occupants

BULAG E B: WARMTEWEERSTANDEN RESTAANDE SITUATI E

BIJLAGE

B:

WA RMTEWEE RSTANDE N BESTAANDE SITUATIE

In de onderstaande tabellen (tabellen B.l tot en met B.5) worden de pakketopbouwen en warm-

teweerstanden van de belangrijkste gebouwdelen weergegeven. Hierbij is uitgegaan van de
warmtegeleidingscoefficienten (A-waardes) uit de materialenbibliotheek van HAMBASE (Technische Universiteit Eindhoven, faculteit bouwkunde, vakgroep fago, HAMLab: files).
Tabel B.l Warmteweerstand houten begane grand vloer

Materiaal
Houten vloerdelen

d [mmJ

A [Wl mKJ

22

0,14

0,157
0,757

Warmteweerstand constructie
Overdrachtsweerstand binnen

0,170

Overdrachtsweerstancl bu iten

0,170
0,497

Warmteweerstand lucht-op-Iucht

Tabel B.2 Warmteweerstand betonnen begane grond vloer

d[mmJ

A {Wl mKJ

R [m"KIW]

Cementdekvloer (aanname)

30

1,50

0,020

Gewapend beton

80

1,70

0,047

Materiaal

0,06 7

Warmteweerstand constructie
Overdrachtsweerstand binnen

0,130

Overdrachtsweerstand bu iten

0,130
0,327

Warmteweerstand lucht-op-Iucht

Tabel B.3 Warmteweerstand verdiepingsvloer

Materiaal

d [mmJ

A [Wl mKJ

R [m"KIWJ

Stucwerk

10

0,80

0,013

Gipskartonplaat (aanname)

15

0,60

0,025

Plenum
Houten vloerdelen

Warmteweerstand constructie

255
22

0,150
0,14

0,157

0,345

Overdrachtsweerstand beneden

0,100

Overdrachtsweerstand boven

0,100

Warmteweerstand lucht-op-Iucht

0,545
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Tabel B.4 Warmteweerstand buitenwand t.p.v. de
warmteweerstand

0,620 rrr'KIW)

t.p.v. de betonnen

d [mm]

A [WlmK]

10

0,80

Drijfsteen

50

0,38

Houtwolcementplaat (Heraklithl

25

0,12

0,013

137

28

(gevelplaten)

1,70

0,016

Warmleweersland constructie

0,130

Overclrachtsweerstand binnen
Overdrachtsweerstand buiten

lucht-op-Iucht

8.5

dak

MateriaaJ

d[mmj

A [WlmK]

Stucwerk

10

0,80

Gipskartonplaat (aanname)

15

0,60

Plenum

270
(Heraklith)

25

0,150
0,12

300
Houten delen

22

Isolatie EPS

30

R[m1KIW]

0,208
0,170

0,14

0,157

0,20

0,013

1,5

Warmleweerstand constructie
Overdrachtsweerstand binnen
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52

0,090

4

0,011

BULAGE C: RES ULTATEN ENQUETE

BIJ LAGE C: R ESU LTAT EN EN QUETE
Onder aile bewoonde woningen van het type B is een vragenlijst verspreid, waarin onder andere werd gevraagd naar het jaarlijkse gas- en elektriciteitsverbruik en naar het stook- en ventilatiegedrag van de bewoners. Door de bewoners van 17 woningen is deze vragenlijst ook daadwerkelijk ingevuld (zij het in enkele gevallen niet volledig). In tabel C.1 op de volgende twee pagina's
zijn de resultaten van de enquete opgenomen.
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Tabel Cl

woningen

in de

Adres

Meten # Bewoners

metingen

Verbruiken (2006)
Water

Gas

[-]

Temperaturen
Comfort

Nacht

22

15

21

16

18

0

[kWh/al

Dirck Boutsstraat 15

nee

4

Dirck Boutsstraat 19

ja

2

Dirck Boutsstraat 29

nee

2

nee

3

1.379

3.322

148

18

0

ja

2

1.630

3.605

201

21

18

ja

2

2.921

5.956

20

16

Jan van Eijckstraat 10 2)

ja

2

1.182

2.555

174

20

15

Jan van Eijckstraat 18

ja

2

1.539

2.757

129

19

15

19

15

21

18

18

18

20

18

van der Goesstraat 04

Hugo van der Goesstraat 08
Jan van

Rogier van

1)

08

Weydenstraat 04

1.884

2.337

68

nee
1.600

3.400

150

nee

3

nee

2

nee

4

nee

2

15

15

Hugo van der Goesstraat 20

nee

5

20

18

Jan van Eijckstraat 06

nee

2

1.917

2.493

21

18

ja

3

1.631

3.975

19

14

ja

2

1.154

859

1.705

3.434

12

Hoekwoningen

Dirck Boutsstraat 13
Dirck Boutsstraat 35

3)

Weydenstraat 20

Gemiddelde

5)

1.914

6.514

184

82

142

1) De bewoner van deze woning heeft zelf in
woonkamer een ge'isoleerde betonvloer
gas- elektr1citeits- en waterverbruik van deze woning is het verbruik over 2007 i.p.v. 2006.
2) In de kozijnen van deze woning zit
beglazing.
3) De woonkamer van deze woning wordt verwarmd d.m.v. een houtkachel i.p.v.

verwarming
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19,5
Het

Er is wei cen-

BIJLAGF.

Aantal uren stoken

Roosters openl dicht

Ramen open

warme periode koude periode

bg

badk

C: RESULTATEN ENQUtTE

warme periode

bg

rest verd

verd

koude periode

bg

(ul etmaal]

{ul etmaa /J

{ul etmaa/J

?

verd

open

half open

0

24

0

12

14

0

0

open

dicht

0

9

0

9

9

0

0

open

open

7

7

0

0

16

0

0

open

dicht

2

3

0

9

9

0

open

open

10

18

2

8

16

24

0

open

dicht

12

24

0

24

16

0

0

open

half open

8

24

9

16

13

0

0

open

dicht

6

24

0

8

7

0

0

open

half open

8

12

15

4

0

open dichtlhalf open

24

24

6

8

9

9

9

open

open

24

0

4

11

0

0

open

half open

24

24

8

8

0

0

open

open

8

24

0

24

8

2

2

open

half open

24

24

0

24

15

24

0

open

half open

8

24

14

5

0

diehtlopen

dieht/open

12

6

12

0

0

open

half open

12

24

12,2

4,8

0,7

open

half open

9,8

18,8

12

6

6

0

24

1,6

11,4

In deze woning wordt op elektriciteit gekookt (in de overige woningen op gas). Het gas- en elektriciteitsverbruik van deze woning is het verbruik over 2007 i.p.v. 2006 .
5)ln deze woning is geen centrale verwarming aangelegd. Er is een gashaard in de woonkamer.

4)
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BIJLAGE D:

8IJL AGE

CO 2 -CON CENTRATIE EN

0: CO 2 -CO NC EN T RATIE

LUCHTIEMPERATUUR BESTAANDE SITUATIE

EN LU CH TTE M PERATUUR BE-

STA A N DE SI TU AT I E
In de drie meetwoningen (Van Eijckstraat 18, Van der Goesstraat 8 en Van de Weydenstraat 2)
zijn de C02-concentratie en het temperatuurverloop in de woonkamer gemeten . In de figuren D.l
tot en met D.6 op de volgende pagina's wordt voor iedere meetwoning het volgende weergegeyen :

*

Cemeten COrconcentratie in de woonkamer
In iedere woning is gedurende ongeveer een week de C~-concentratie in de woonkamer
gemeten. In de figuren worden de meetresultaten over de gehele meetperiode weergegeyen .
Tevens is in de figuren de hygienische grenswaarde van 1000 ppm (parts per million) weergegeven . Bij hogere concentraties kan de luchtkwal,iteit ails matig gekwalificeerd worden.
De grenswaarde volgens het Bouwbesluit is overigens 1200 ppm . Bij hogere concentraties
kan geurhinder ontstaan (Duijm e.a ., 2007) .

*

Cemeten en gesimuleerde luchttemperatuur in de woonkamer
De luchttemperatuur in de woonkamers is in aile woningen continu gemeten in de periode
januari 2008-april 2008. In de figuren zijn de meetresultaten over een kortere peri ode van
twee weken weergegeven. Voor iedere woning is tevens de met het HAMBASE-model gesimuleerde luchttemperatuur weergegeven.
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Fig 0.1 CO 2 -concentratie Jan van Eijckstraat 18, gemeten in de woonkamer in de periode 29 januari
2008 tot en met 7 februari 2008. In deze periode waren de kozilnen inmiddels vervangen (als onderdeel
van het groat onderhoud), de ventilatieroosters waren dicht
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Fig 0 .2 Luchttemperatuur Jan van Eijckstraat 18, gemeten in de woonkamer (blauw) en gesimuleerd met
het HAMBASE model (groen), in de periode 22 januari 2008 tot en met 4 februari 2008
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Fig D.3 C02-concentratie Hugo van der Goesstraat 8, gemeten in de woonkamer in de periode
2 1 januari 2008 tot en met 29 januari 2008. In deze periode waren de koz ijnen nog niet vervangen.
De ventilatieroosters waren open
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Fig D.4 Luchttemperatuur Hugo van der Goesstraat 8, gemeten in de woonkamer (blauw) en gesimuleerd
met het HAMBASE model (groen), in de periode 22 januari 2008 tot en met 4 februari 2008
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Fig 0.5 CO 2 -concentratie Rogier van de Weydenstraat 2, gemeten in de woonkamer in de peri ode

7 februari 2008 tot en met 18 februari 2008. In deze periode waren de kozijnen inmiddels vervangen (als
onderdeel van het groot onderhoud), de ventilatieroosters waren dicht
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Fig 0.6 Luchttemperatuur Rogier van de Weydenstraat 2, gemeten in de woonkamer (blauw) en gesimuleerd met het HAMBASE model (groen), in de periode 22 januari 2008 tot en met 4 februari 2008
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BIJ LAG E E: EN ERG IEGEBRUI K BESTA ANDE SITUATIE
Voor dit afstudeerproject zijn HAMBASE modellen gemaakt van de bestaande woningen, maar
ook van de situatie na het door woningbouwvereniging Volksbelang uitgevoerde groot onderhoud
(zie hiervoor paragraaf 4 .2.6 op pagina 3D). Ten tijde van de metingenin de woningen was dit
groot ondernoud namelijk al deels uitgevoerd. In de woningen aan de Jan van Eijckstraat 18 en
Rogier van de Weydenstraat 2 is gemeten toen zowel de nieuwe kozijnen als het nieuwe dak al
geplaatst waren. In de woning aan de Hugo van der Goesstraat 8 is gemeten toen het nieuwe dak
geplaatst was. Overigens is de begane grond vloer in de woonkamer van deze laatste woning een
ge'isoleerde betonvloer in plaats van een houten vloer.

In tabel E.1 worden de uit de HAMBASE-simulaties resulterende energiegebruiken voor ruimteverwarming voor en na groot onderhoud vergeleken. In de woningen aan de Van Eijckstraat 18 en
Van de Weydenstraat 2 wordt het jaarlijks energ,iegebruik voor ruimteverwarming met 16% respectievelijk 12% gereduceerd. De woning aan de Van de Weydenstraat 2 is een hoekwoning, met
een groter verliesoppervlak (waar niets aan verbeterd wordt). Het is dan ook logisch dat het groot
onderhoud hier minder effect heeft. Het i soleren van het dak van de woning aan de Van der
Goesstraat 8 heeft nauwel,ijks effect: de reductie van het energiegebruik voor ruimteverwarming
bedraagt slechts 1%. Dit is ook 'Iogisch, aangezien in het model is aangenomen dat de verdieping
niet verwarmd wordt. Het verbeteren van de beglazing heeft dus het grootste effect.
Tabel E.1 Vergelijking energiegebruik voor ruimteverwarming voor en na groot onderhoud
Energiegebruik voor ruimteverwarming
[m 3 gas/ aJ

[kWh / m 2aJ

1.086

144,5

Met nieuw dak en kozijnen

909

121,0

Verbetering Lo .v. bestaand

-177

-23,5

Bestaande situatie

1.053

140,1

Met nieuw dak

1.039

138,2

-14

-1,9

Bestaande situatie

1.332

177,3

Met nieuw dak en kozijnen

1.172

156,0

Verbetering La. v. bestaand

-160

-21,3

I%J

Van Eijckstraat 78 (tussemvoning)

*
*
*

Bestaande situatie

-16%

Van der Coesstraat 8 (tussenwoning)

*
*
*

Verbetering Lo.v. bestaand

-1%

Van de Weydenstraat 2 (hoekwoning)

*
*
*

-12%
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A NALY SE PLATTEG RO NDVA RIA N T EN

Er zijn zeven verschillende plattegrondvarianten gemaakt voor de case-study woningen in Jeruzalem. In paragraaf 5.4 (zie pagina 44) van het hoofdverslag wordt hier aandacht aan besteed. In
deze bijlage wordt de multi criteria analyse (MCA) besproken, die uitgevoerd is ter ondersteuning
van een keuze voor een bepaalde plattegrondvariant. De bladen met plattegronden, waarop de
consequenties van de verschillende plattegrondvarianten zijn weergegeven, zijn opgenomen in
het tekeningenboek.

I NTRO D UCTI E
Door middel van een multi criteria analyse kunnen de 7 plattegrondvarianten op verschillende
criteria vergeleken worden. Aan al deze criteria wordt een bepaald gewicht gegeven, door middel
van het toekennen van een weegfactor. Aan bepaalde onderdelen van de woning (met name
woonkamer, keuken, hoofdslaapkamer) wordt een groot belang gehecht door bewoners (Dogge &
Smeets, 1997). Sommige onderdelen, zoals bergruimte, worden echter minder belangrijk gevonden. Het belang dat bewoners hechten aan de diverse onderdelen van de woning kan tot uitdrukking komen in de weegfactoren, waardoor een goede afweging gemaakt kan worden. Ditzelfde
geldt voor de kosten: kostbare ingrepen kunnen in een MeA zwaarder meegewogen worden dan
minder kostbare ingrepen.
Voor het kleine woningtype en het grote woningtype is een aparte analyse uitgevoerd. Dit is
gedaan om zowel voor het kleine woningtype als voor het grote woningtype inzicht te krijgen in
de kwaliteit van de diverse plattegrondvarianten.
Achtereenvolgens worden besproken: de criteria waarop de plattegrondvarianten zijn beoordeeld, de weging van deze criteria, de uitvoering van de MCA, de uitkomsten, een gevoeligheidsanalyse en de conclusies.

G EBRU IKTE CRITER IA
In de analyse zijn de verschillende plattegrondvarianten op verschillende criteria beoordeeld .
Hierbij zijn twee categorieen onderscheiden : 'wooncomfort' en 'kosten en energetische aspecten'. De plattegrondvarianten zijn voor al deze criteria op kwa/itatieve wijze beoordeeld in plaats
van met 'harde' getallen. Voor de meeste criteria is namelijk geen kwantitatieve beoordeling mogelijk. De getallen -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 zijn gebruikt. De negatieve getallen drukken hierbij uit dat
de nieuwe plattegrond slechter scoort dan de huidige plattegrond, en de positieve getallen dat de
nieuwe plattegrond beter scoort.
C ATE GORIE

'w

O N OM FORT'

In deze categorie zijn criteria opgenomen die van invloed zijn op het wooncomfort dat de woningen te bieden hebben. Deze criteria zijn afgeleid van de vijf ge'identificeerde belangrijke aspecten van wooncomfort (zie paragraaf 5.2 op pagina 34). In deze categorie zijn de volgende criteria ondergebracht:
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C AT EGO RI E ' KOSTEN EN ENE RG ETI SCH E AS PE TEN '
In deze categorie zijn een aantal criteria opgenomen die van invloed zijn op de kosten van een
renovatie. Enkele criteria hebben invloed op kosten, maar ook op het energieverliezen (Ieidinglengtes) of op de mate van overlast bij verbouwing (hoeveel binnenwanden moeten gesloopt
worden bij verbouwen van het kleine naar het grote woningtype).

*

8enodigde interne aanpassingen en daarmee gemoeide kosten
Aile plattegrondvarianten hebben met elkaar gemeen dat (vrijwel) aile binnenwanden verwijderd worden. Bij enkele varianten wordt echter ook een nieuwe trap geplaatst, waarvoor
tevens wijzigingen aan de verdiepingsvloer noodzakelijk zijn . De extra kosten hiervoor
komen tot uitdrukking in dit criterium.

*

8enodigde aanpassingen aan buitenwanden en daarmee gemoeide kosten
Bij een aantal plattegrondvarianten blijven de buitenwanden voor een groot deel intact. Bij
sommige plattegrondvarianten zijn echter grotere ingrepen aan de buitenwanden nodig. De
extra kosten die dit met zich meebrengt komen tot uitdrukking in dit criterium.

*

Locatie van de leidingkoker
In sommige plattegrondvarianten heeft de leidingkoker een gunstige locatie, direct boven de
installaties. In andere plattegrondvarianten is de locatie echter minder gunstig, waardoor de
kosten voor het leidingwerk zullen oplopen. Dit komt tot uitdrukking in dit criterium. De
minder gunstige locatie bij, sommige plattegrondvarianten heeft te maken met het feit dat de
leidingkoker niet direct boven de installatieruimte ligt, maar ook met het feit dat de leidingkoker 'aan de verkeerde kant' van de moerbalk van de verdiepingsvloer zit, waardoor het
noodzakelijk wordt om leidingen onder deze balk door te leggen (zie figuur F.l) .

'[

( stalen moerbalk (gesloten profiel) :
doorvoer van leidingen mogelijk

~ geen

, , ,

, ~,

\ doorvoer van ieidingen door tralieliggers mogelijk

Fig F.1 (On) mogelijkheden van leidingdoorvoer in de verdiepingsvloer

*

Locatie van de badkamer
Een ongunstige locatie van de badkamer (ver van de installatieruimte) heeft zowel nadelen
ten aanzien van kosten (extra kosten voor de aanleg van deze langere 'Ieidingen) als ten
aanzien van energie (de langere leidillgen zorgen voor grotere energieverliezen onderweg) .
Deze nadelen komen tot uitdrukking in dit criterium.

*

8enodigd intern sloopwerk bij uitbreiding van het kleine type tot het grote type
Wanneer veel sloopwerk nodig is bij uitbreiding, zorgt dit voor extra kosten en ook voor
overlast voor de bewoners. De hoeveelheid sloopwerk komt tot uitdrukking in dit criterium .
Aileen het grote woningtype wordt hierop beoordeeld, aangezien dit sloopwerk pas nodig
is wanneer het grote woningtype gerealiseerd wordt.
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uitgevoerd in een
plattegrondvarianten en
analyse
Het excel-bestand
de analyse is uitgevoerd is opgenomen
lIende
beoordeling van
diverse plattegrondvarianten op de
in de tabellen F.l (klein woningtype) en

criteria is uit dit bestand overgenomen en is
F.2
woningtype).

F.1 Beoordeling van de plattegrondvarianten voar het kleine woningtype
Criteria

Varianten

A1

A2

A3

A4

AS

B

C

Grootte en bruikbaarheid woonkamer

3

3

3

3

3

2

3

Grootte en bruikbaarheid keuken

3

3

3

3

3

3

3

-1

0

-1

-2

-2

0

0

-1

0

2

3

2

woon com Fort

*
*

Grootte en bru i kbaarheid hoofdslaapkamer

-1

-1

*:

Grootte en bruikbaarheid tweede slaapkamer

-1

0

*:

Grootte en bruikbaarheid

2

Grootte en uitrustingsniveau
*:

Grootte en uitrustingsniveau toiletruimte

0

0

0

0

0

*
*
*
*

Grootte en bruikbaarheid

3

3

3

3

3

Grootte en bruikbaarheid bergruimte (binnen)

2

2

0

0

0

0

2

2

2

3

Beoordeling verkeersruimtes en
-1

-1

2

3

3

2

3

3

3

3

-1

-1

-1

-1

-1

-2

-3

-1

-1

-3

-1

-1

-2

-2

Locatie leidingkoker: kosten voor aanleg van

-2

-2

-2

-1

-1

-1

-1

Locatie badkamer:
iezen

-2

-2

-1

-1

-1

-2

-2

indeelbaarheid verdieping

overfast bij verbouwing en

Benodigde interne aanpassingen en bijbeharende kosten

*

en bijbe-
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Tabel F.2 Beoordeling van de plattegrondvarianten voor het grote woningtype
Criteria

Varianten

A7

A2

A3

A4

A5

B

C

Grootte en bruikbaarheid woonkamer

3

3

3

3

3

2

3

Grootte en bruikbaarheid keuken

3

3

3

3

3

3

3

-1

2

-1

2

-2

3

2

3

Categorie : wooncomfort

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Grootte en bruikbaarheid hoofdslaapkamer
Grootte en bruikbaarheid tweede slaapkamer

2

Grootte en bruikbaarheid derde slaapkamer

3

2

0

2

Grootte en uitrustingsniveau badkamer

2

3

2

3

2

Grootte en uitrustingsniveau toiletruimte

0

0

0

0

0

Grootte en bruikbaarheid was-/droogruimte

3

3

3

3

3

3

2

0

0

0

3

2

3

Grootte en bruikbaarheid bergruimte (binnen)
Beoordeling verkeersruimtes en trap

2

3
3

3

2

3

2

3

3

3

3

Beoordeling vrije indeelbaarheid verdieping
Aanwezigheid van geluidsisolatie

3

2

2

Categorie: kosten, overlast bij verbouwing en energetische aspecten

*

Benodigde interne aanpassingen en bijbehorende kosten

-1

-1

-1

-1

-1

-2

-3

*

Benodigde aanpassingen aan buitenwanden en bijbehorende kosten

-2

-2

-2

-1

-2

-2

-2

*
*

Locatie leidingkoker: kosten voor aanleg van leidingen

-2

-2

-2

-1

-1

-1

-1

Locatie badkamer: kosten voor aanleg van leidingen,
energieverl iezen

-2

-2

-1

-1

-1

-2

-2

*

Benodigd intern sloopwerk bij verbouwing van kleine
naar grote woning

-1

-3

-2

-2

-2

-1

-1

WE GIN G VA N D E CRITE RIA
Allereerst is aan de verschillende criteria binnen een categorie een weegfactor toegekend. Dit is
op zo'n manier gedaan, dat de som van al deze 'interne' weegfactoren 100 is. De weging van de
criteria is weergegeven in de tabellen F.3 en FA.
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Tabel F.3 De

van de criteria in de

'wooncomfort'

Criteria

Grootte en bruikbaarheid woonkamer
Grootte en bruikbaarheid keuken
Grootte en bruikbaarheid hoofdslaapkamer
Grootte en

Grootte en uitrustingsniveau badkamer
Grootte en

toiletruimte

4,6 (1 x)

Grootte en bruikbaarheid was-/droogruimte

9,1 (2x)

Grootte en bruikbaarheid

9,1

(binnen)

9,1
9,1 (2x)
(1 x)

100,0
ichting:
In
publicatie 'Eindhoven
(Dogge &
die bewoners zeer belangrijk vinden. Dit zijn
hoofdslaapkamer en

is
averige criteria
len zeer klein
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hierbij
daarom hier een
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met
van de tailetruimte (lx), omdat oak
de verschil-

BIJLi\GE

F: ANALYSE PLATIEGRONDVARIANTEN

Tabel F.4 Weging van de criteria in de categorie 'kosten, overlast bij verbouwing en energetische aspecten'
Criteria

Weegfactoren
klein woningtype

groot woningtype

Benodigde interne aanpassingen

60,0 (6x)

50,0 (6x)

Benodigde aanpassingen aan buitenwanden

10,0 (1 x)

16,7 (2x)

Locatie leidingkoker

10,0 (1 x)

8,3 (lx)

Locatie badkamer

20,0 (2x)

16,7 (2x)

Benodigd intern sloopwerk bij uitbreiding

n.v.t.

8,3 (1 x)

100,0

100,0

Totaal

= 100 %

Toelichting:
Het wijzigen van de trap zal de hoogste kosten met zich meebrengen, en weegt dan ook het zwaarst mee
(6x). De kosten van extra leidingwerk, kleine wijzigingen aan buitenwanden bij het kleine woningtype, of
van het slopen van een binnenwandje zullen in vergelijking hi@rmee erg meevallen. Deze criteria hebben
dan ook een lagere weegfactor (1 x). Aanpassfngen aan buitenwanden bij het grote woningtype zullen relatief kostbaar zijn (hierbij gaat het om het verwijderen van wanddelen). Ook dit criterium krijgt daarom een
hogere weegfactor (2x). Om ook de grotere energieverliezen in leidingen bij een ongunstige locatie van de
badkamer mee te wegen, is ook dit criterium zwaarder meegewogen (2x), ook al zullen de extra kosten
meevallen.

Het bepalen van een weegfactor voor de twee verschillende categorieen is lastig, aangezien de
weging van deze twee categorieen vooral een waarde-oordeel is. Er is dan ook zeker discussie
over mogelijk. Vast staat dat de categorie 'wooncomfort' zeker zwaar meegewogen dient te worden (zeker 50%). De woningen dienen na renovatie weer circa 40 jaar mee te gaan (Schulze Darup, 2004, p. 43). De woningen moeten voldoende wooncomfort bieden om gedurende deze periode ook aan de woonbehoeften te kunnen voldoen. Aan de andere kant dienen de kosten natuurlijk niet uit het oog verloren te worden. Om deze reden is besloten om beide categorieen
voor 50% mee te wegen. Door middel van een gevoeligheidsanalyse is gekeken in hoeverre de
uitkomst be'i nvloed wordt wanneer een andere weging gekozen wordt.

UI TVOE RING VAN D E MU LT I CRITERIA A NALY SE
Het excel-bestand waarin de analyse is uitgevoerd is opgenomen op de CD-bijlage (bijlage H).
In deze bijlage F wordt aileen de gevolgde methode kort besproken.
In de multi criteria analyse zijn steeds twee plattegrondvarianten met elkaar vergeleken:

*

A"ereerst is per criterium gekeken of variant 1 ten opzichte van variant 2 'beter', 'slechter',
of 'even goed' is. Zoals aangegeven wordt aileen gebruik gemaakt van kwalitatieve data. Bij
kwalitatieve data kan niet gezegd worden dat een score '2' twee keer zo goed is als een
score '1 '. Wei kan gezegd worden dat een score '2' beter is dan een score '1'. Dit resulteert
in '+1' wanneer variant 1 beter is dan variant 2, '-1' wanneer deze slechter is, of '0' wanneer beide varianten even goed zijn. Deze vergelijking is voor aile criteria en voor aile
variant-combi naties gemaakt.
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*

Vervolgens zijn de uitkomsten per criterium vermenigvuldigd met de weegfactor die aan dit
criterium is toegekend (dat wi I zeggen : de weegfactor van het criterium vermenigvuldigd
met de weegfactor van de categorie).

*
*

Vervolgens zijn deze uitkomsten bij elkaar opgeteld. Het zo ontstane getal geeft de prestatie
van variant 1 ten opzichte van variant 2 aan.
Ais laatste zijn al deze uitkomsten bij elkaar in een matrix geplaatst. Aan de hand van deze
matrix is bepaald welke variant als beste uit de bus komt.

U ITKOMSTEN VAN DE

MeA

EN GEVO ELlGHEIDSANA LYSE

K LEINE WONINCT PE
In tabel F.S is de rangschikking van de verschillende plattegrondvarianten weergegeven.
Tabel F.5 Rangschikking van de plattegrondvarianten van 'beste variant' aflopend tot 'slechtste variant'

#

Plattegrondvariant

#1

A.4

#2

A.5

#3

A.3

#4

A.2

#5

A .l

#6

B

#7

C

Door het relatieve belang van de twee categorieen te varieren, is gekeken in hoeverre de uitslag
gevoelig is voor verandering van de weegfactor van de twee categorieen. Dit is zeer belangrijk
aangezien al eerder is aangegeven dat de weging tussen de twee categorieen zeker voor discussie
vatbaar is. Wanneer aan de kosten een steeds groter belang wordt gehecht (ten koste van de categorie wooncomfort) bhjft variant AA de beste. Wanneer aileen de categorie kosten wordt meegenomen, delen de varianten AA en AS de eerste plaats (dit zijn dus de twee goedkoopste varianten). Wanneer aileen de categorie wooncomfort wordt meegenomen, komt variant A3 als beste
uit de bus (deze variant biedt dus het meeste wooncomfort) .
Daarnaast is gekeken of de 'uitslag' verandert wanneer niet aile criteria meegenomen worden.
Het is goed denkbaar dat mensen vooral belang hechten aan de verblijfsruimtes (woonkamer,
slaapkamers en keuken) en minder ge·interesseerd zijn in aile overige ruimtes. Wanneer aileen
belang wordt gehecht aan deze verblijfsruimtes, komt AA nog steeds als beste uit de bus. Wordt
belang gehecht aan deze verblijfsruimtes en de badkamer, dan is dit ook zoo
De varianten A3, AA en AS zijn de drie beste varianten: bij al:le variaties die gemaakt zijn,
komt geen enkele andere variant in de top 3 voor.
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F: ANALYSE PLATTEGRONDVARIANTEN

GROOT W ON INGTYPE
In tabel F.6 is de rangschikking van de verschillende plattegrondvarianten weergegeven. Zoals in
de tabel te zien is, wijkt de rangorde nauwelijks af van de rangorde bij het kleine woningtype: de
plaatsen 1 en 2 zijn verwisseld.

Tabel F.6 Rangsch ikking van de plattegrondvarianten van 'beste variant' aflopend tot 'slechtste variant'
#

Plattegrondvariant

# 1

A.S

#2

A.4

#3

A.3

#4

A.2

#S

A.1

#6

B

#7

C

Door het relatieve belang van de twee categorieen te varieren, is gekeken in hoeverre de uitslag
gevoelig is voor verandering van de weegfactor van de twee categorieen. Wanneer de categorie
wooncomfort voor meer dan 87% wordt meegenomen (en de categorie kosten dus maar voor
13%), komt variant C als beste uit de bus. Dit is ook het geval wanneer aileen maar de categorie
wooncomfort wordt meegenomen. Wanneer aan de kosten een steeds hoger be1lang wordt gehecht (ten koste van de categorie wooncomfort) verstoot variant A4 de variant AS vrij snel van de
eerste plaats (dit gebeurt al wanneer wooncomfort v~~r 44% wordt meegenomen en de kosten
voor 56%). Wanneer aileen naar de kosten wordt gekeken, is variant A4 het beste.
Daarnaast is gekeken of de 'uitslag' verandert wanneer niet aile criteria meegenomen worden .
Wanneer aileen belang wordt gehecht aan de verblijfsruimtes (woonkamer, slaapkamers en keuken), komt variant AS nog steeds als beste uit de bus. Ook wanneer belang wordt gehecht aan
deze verblijfsruimtes en de badkamer blijft variant AS de beste.

C O NCLU SI E
De varianten A4 en AS zijn de twee varianten die in de ana:lyse het beste scoren, zowel bij het
grote als bij het kleine woningtype. De variant A4 scoort bij het grote woningtype echter niet zo
goed wat betreft wooncomfort, terwij :1de extra kosten van variant AS meevallen.
De eigen voorkeur (zonder aanvullende informatie uit de multi criteria analyse) ging uit naar de
varianten A.2 en AS. De kwaliteit van de plattegrond van variant AA bij het grote woningtype is
duidelijk van minder goede kwaliteit. Dit blijkt ook uit de MCA. De minde ~ goede eigenschappen
van de variant A.2 komen echter uit de analyse duidelijk naar voren: de locatie van de badkamer
is niet ideaal, en zorgt voor hogere kosten voor de aanleg van leidingen en voor energieverliezen
in de leidingen. Daarom wordt dan ook gekozen voor variant A .S. Deze scoort goed in de analyse, en tevens bestond er een eigen voorkeur voor deze variant.
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C:

WARMTEWEERSTANDEN NIEUWE SITUATIE

BU LA GE G: W AR MTEW EE RSTAN D EN NIEUW E SIT UATIE
De pakketopbouwen en warmteweerstanden van de belangrijkste gebouwdelen worden in de
tabellen G.l tot en met G.l 0 weergegeven. Er is hierbij uitgegaan van de warmtegeleidingscoefficienten (A-waardes) uit de materialenbibliotheek van HAMBASE (Technische Universiteit Eindhoven, faculteit bouwkunde, vakgroep fago, HAMLab: files).
Tabel C.l Warmteweerstand betonnen begane grand vloer
(ter vervanging van de bestaande houten vloer, t.p.v. keuken en eethoek)
d [mmJ

A £WlmKJ

R [m2KI WJ

Anhydriet dekvloer

50

1,50

0,033

Cewapend beton

80

1,70

0,047

180

0,036

5,000

Materiaal

Isolatie EPS

5,080

Warmteweerstand constructie

Overdrachtsweerstand binnen

0,130

Overdrachtsweerstand buiten

0,130
5,340

Warmteweerstand lucht-op-Iucht

Tabel C.2 Warmteweerstand van de nage'isoleerde betonnen begane grond vloer
(t.p.v. entree en was- en droogruimte)
d [mmJ

A £WlmKJ

R [m 2 KIWJ

25

1,50

0,017

PE folie

0,2

0,17

0,001

Isolatie resolschuim

45

0,02

2,250

PE folie

0,2

0,17

0,001

Cementdekvloer

30

1,50

0,020

Cewapend beton

80

1,70

0,047

Ma teriaaI
Anhydriet dekvloer

Warmteweerstand construe tie

2,336

Overdrachtsweerstand binnen

0,130

Overdrachtsweerstand buiten

0,130

Warmteweerstand lucht-op-Iucht

2,596
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Tabel G.3 Warmteweerstand begane grond vloer uitbouw
d[mmJ

A £WlmKJ

R [m 2 KIWJ

50

1,50

0,033

Gewapend beton

200

1,70

0,118

Isolatie EPS

180

0,036

5,000

Materiaal

Anhydriet dekvloer

Warmteweerstand constructie

5,757

Overdrachtsweerstand binnen

0,130

Overdrachtsweerstand buiten

0,130

Warmleweerstand lucht-op-Iucht

5, 477

Tabel G.4 Warmteweerstand verdiepingsvloer van het bestaande gedeelte
Materiaal

Gipskartonplaat
Plenum

d [mmJ

A £WlmKJ

19

0,60

255

0,032
0,150

Houten vloerdelen

22

0,14

0,157

Gipskartonplaat

13

0,60

0,021

Isolatie Akoestifoam (A=0,04)

30

0,04

0,750

Fermacell

10

0,60

0,017

Akoestipanel (aanname: multiplex)

18

0,200

0,090

Warmteweerstalld cOllStructie

7,276

Overdrachtsweerstand beneden

0,100

Overdrachtsweerstand boven

0,100

Warmteweerstand lucht-op-Iucht

150

7,476
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WARMTEWEERSTANDEN NIEUWE SITUATIE

Tabel G .5 Warmteweerstand verdiepingsvloer van de uitbouw

d[mmJ

A [W/mKJ

R {m 2 K/WJ

Gewapend beton

150

1,70

0,088

Isolatie steenwol

30

0,04

0,750

PE folie

0,2

0,17

0,001

Anhydriet dekvloer

50

1,50

0,033

Materiaal

0,873

Warmteweerstand constructie
Overdrachtsweerstand beneden

0,100

Overdrachtsweerstand boven

0,100

Warmteweerstand lucht-op-Iucht

7,073

Tabel G.6 Warmteweerstand buitenwand van het bestaande gedeelte

Materiaal

d [mmJ

A [W/mKJ

Stucwerk

10

0,80

0,013

Drijfsteen

50

0,38

0,132

Houtwolcementplaat (Heraklith)

25

0,12

0,208

Plenum
Grindbeton (gevelplaten)
Isolatie EPS
Gevelafwerking steenstrips

Warmteweerstand constructie

137

0,150

28

1,70

0,017

160

0,036

4,444

4

0,60

0,007

4, 970

Overdrachtsweerstand binnen

0,130

Overdrachtsweerstand buiten

0,040

Warmteweerstand lucht-op-Iucht

5,740
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buitenwand uitbouw

Tabel G.7

A [WlmKJ

R [m!KIW]

0,2

0,17

0,001

120

0,04/0,14

2,300

9

0,20

0,045

160

0,036

4,444

4

0,60

0,007

d {mm]

Gipskartonplaat

15

OSB plaat

15

PE folie
met steenwoi

Houten stijlen en
OSB plaat
Isolatie EPS
Gevelafwerking

Warmteweerstand constructie

Overdrachtsweerstand binnen

0,040

Overdrachtsweerstand buiten

7,067

Warmteweerstalld lucht-op-Iucht

G.B Warmteweerstand

lend dak bestaand gedeelte

Materiaal

Plenum

d [mm]

A /WlmKJ

19

0,60

270

Houtwoicementplaat (Heraklith)

0,150

25
0,150

300
Houten
EPS
Gebitumineerd glasvlies

R [m]KIW]

22

4

30

0,036

1,5

0,20

0,833

0,013
PE folie

0,2

0,17

Isolatie steenwol

150

0,038

5

0,20

Tweelaagse bitumineuze dakbedekking

0,001

0,025

Warmteweerstalld constructie

Overdrachtsweerstand

0,100
buiten

Warmteweerstand lucht-op-Iucht
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WARMTEWEERSTANLJEN NIEUWE SITUATIE

Tabel G.9 Warmteweerstand dak begane grond uitbouw
d{mmj

A {WlmKj

R [m 2 KIWj

Gewapend beton

150

1,70

0,088

PE folie

0,2

0,17

0,001

Isolatie steenwol

190

0,038

5,000

5

0,20

0,025

Materiaal

Tweelaagse bitumineuze dakbedekking

5,774

Warmteweerstand construe tie

Overdrachtsweerstand binnen

0,100

Overdrachtsweerstand bu iten

0,040
5,254

Warmteweerstand lucht-op-Iucht

Tabel G.l0 Warmteweerstand hellend dak uitbouw (op de verdieping)
Materiaal

Prefab dakelement met steenwol isolatie

d[mmj

A {Wl mKj

216

R [m2KI WJ

4,500

Unilin, R-waarde volgens opgave fabrikant
Tweelaagse bitumineuze dakbedekking
Warmteweerstand constructie

5

0,20

0,025
4,525

Overdrachtsweerstand binnen

0,100

Overdrachtsweerstand bu iten

0,040

Warmteweerstand lucht-op-Iucht

4, 665
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H: CD-BIJLAGE

H: CD -BIJLAGE

Op de bijgevoegde CD-bijlage is de volgende informatie opgenomen :

*
*
*
*
*
*

In de drie meetwoningen gemeten waardes van luchttemperatuw', relatieve vochtigheid en
COz-concentratie
HAMBASE model/en van de bestaande situatie
HAMBASE model/en van het renovatieplan
Begrotingen voor het renovatieplan (origineel plan en bezuinigingsplanJ
Berekeningen van de netto contante waarde bij verschil/ende scenarios
Multi criteria analyse van de plattegrondvarianten
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