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Energetische optimalisatie van de bakstenen bouwmethode

Samenvatting
Het doel van het onderzoek is om met het oog op een energieneutrale bouwpraktijk een
productinnovatie van baksteen als gevelbekleding in een energetisch geoptimaliseerde
bakstenen gevelbouwmethode te ontwikkelen. Hierbij worden de invalshoeken product, proces
en prestatie op het niveau van de gevel en het productniveau van baksteen onderzocht.
Uit de literatuur blijkt dat de marktacceptatie voor een traditionele muuropbouw met
bakstenen buitenspouwblad zowel bij opdrachtgevers, beleggers, bouwbedrijven en kopers
groot is: de bakstenen gevel wordt in 79 procent van de bouwprojecten toegepast (Bouwend
Nederland, NEPROM, NVB en Aedes, 2013, p. 2). Op basis van het toegepaste isolatiemateriaal
minerale wol wordt echter gesteld dat met het behalen van een Rc-waarde van 4,5 m2K/W er
een optimum is bereikt, wanneer wordt gekeken naar de meerkosten in relatie tot de
energiebesparing. Het steeds dikker isoleren van de spouwmuur resulteert namelijk, met name
bij (middel)hoogbouw, in een lastige en complexe situatie voor de uitvoering van de opbouw en
overige bouwdelen welke in relatie staan met de gevel (Lenteakkoord, 2012). De bouwpraktijk
verandert niet alleen met betrekking tot het aspect energie: daar waar de komende jaren een
stijging van de woningbouwproductie wordt verwacht, wordt vanuit kwalitatief en kwantitatief
oogpunt een tekort aan vakmensen en in het bijzonder metselaars voorzien (CBS, 2013;
Fundeon, 2013; EIB, 2014).
Vanuit deze invalshoeken omtrent product, proces en prestatie in relatie tot de totale
gevelopbouw met bakstenen buitenspouwblad is de gelaagde spouwmuuropbouw in
vergelijking met de overige bakstenen bouwmethoden als beste bouwmethode geclassificeerd.
Onder de randvoorwaarden dat de bakstenen gevel verdiepingshoog wordt uitgevoerd en een
constructieve functie voor de oplegging van een balkon met bijbehorende hulpconstructie krijgt
toegewezen volstaat een uitvoering van de bakstenen gevel als autonome steensmuur. In alle
andere gevallen wordt de gevel als halfsteensmuur met een constructieve verbinding naar het
binnenblad uitgevoerd.
Ten aanzien van de totale gevelopbouw richten energetische gevelontwikkelingen zich op de
toepassing van een energiegevel, hoogwaardige isolatie en het gebruik van Phase Change
materials (PCM). Voor alle drie de gevelontwikkelingen kan op grond van de beschikbare en
bestudeerde informatie in relatie tot een vrijstaande referentiewoning worden geconcludeerd
dat de investering in alle gevallen niet rendabel is; de terugverdientijd is immers te lang. Deze
ontwikkelingen zullen dan ook nooit enkel vanuit kostentechnische overweging worden
gekozen als toevoeging aan een gevel.
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Daarnaast kan voor het product baksteen in combinatie met de ontwikkeling van de
energiegevel gesteld worden dat vanuit kostentechnisch oogpunt de toepassing van steenstrips
een grote kostenpost is op de totale kostprijs per vierkante meter.
Op grond van het onderzoek zijn voor de productontwikkeling van het product baksteen in de
gelaagde spouwmuuropbouw vanuit de invalshoeken product, proces en prestatie criteria
opgesteld. Het demontabel droogstapelsysteem genaamd StackBrick is op deze criteria
gebaseerd en maakt gebruik van een blinde pen-en-gatverbinding, waarbij kunststof pennen
met conische uiteinden in de perforaties van de steen worden aangebracht voor de onderlinge
verbinding van de stenen. StackBrick maakt vanuit de invalshoek product een uitvoering van de
bakstenen gevel in een halfsteens- of steensmuur in halfsteens verband mogelijk en zorgt vanuit
de invalshoek proces voor een verkorte bouwtijd door de reductie van het aantal handelingen
en een vereenvoudigde verwerking. Als laatste komt het droogstapelsysteem tegemoet aan de
milieubelasting van het product baksteen doordat StackBrick met de demontabele
verwerkingsmethode kan anticiperen op een verbetering van de energetische prestatie en
uitbreiding van de gevel, zodat sloop van de buitengevel (en daarmee een levensduurreductie
van het product baksteen) wordt tegengegaan.
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Summary
This thesis focuses on the development of the brick wall in an energy-optimized building,
towards a zero-energy building practice. Therefore, the cladding material has been examined
from a product, process and performance perspective on both the level of the façade and the
material itself.
Literature shows that nowadays, brick is used as a cladding material in 79 percent of all
building projects (Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en Aedes, 2013, p. 2). Nevertheless, it is
stated from a cost-efficiency point of view that with the new requirements towards zero-energy
buildings the traditional wall, made out of a brick wall and a mineral wool insulation layer, is
outdated (Lenteakkoord, 2012). Especially for multi-story buildings, a further expansion of the
façade leads to complex situations for the implementation of other structural parts related to
the façade. The building practice does not only change with regard to the aspect of energy: in
the next few years an increase in housing production is expected, but there is also foreseen a
qualitative and quantitative shortage of skilled workers, particularly masons (CBS, 2013;
Fundeon, 2013; EIB, 2014).
Based on a product, process and performance perspective, the insulated cavity brick wall is
classified as the best brick building method in comparison to other façade constructions made
out of brick. Under the conditions that the brick façade is realised as a floor-to-ceiling wall in
combination with a balcony and auxiliary structure, the outer brick façade can be made out of
an autonomous one-brick wall. In all other cases, the brick façade is designed as a half-brick
wall, which is provided with a constructive connection to the inner leaf of the brick cavity wall.
Moving towards zero-energy building, energetic developments in relation to the brick façade
are focusing on a solar thermal façade, the use of high performance insulation materials and the
supplementation of Phase Change Materials (PCM) to a cavity brick wall. Based on the available
information and its application in a detached dwelling the investment of these developments is
unprofitable, because the payback time is too long. Therefore these developments will not be
chosen exclusively from a cost-technical consideration as an addition to the brick cavity wall. In
addition, the use of brick facing strips in combination with a solar thermal façade is a high cost
item in the total cost per square meter of the system.
Together with the outcome of recent studies, these insights are used regarding the development
of the brick wall from the product, process and performance perspective. Based on the criteria
coming from these results, a demountable dry-stack system called StackBrick is designed. The
StackBrick principle uses perforated stones in combination with a two-sided conical pin as a
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stopped mortise and tenon joint instead of the traditional connection between the stones with
mortar.
From the perspective of the product itself, the stretcher bond wall system can be used in both a
half-brick wall and a one-brick wall. From a process perspective the StackBrick is focusing on
the construction time by reducing the number of operations and the simplified construction
principle. Lastly, from a performance perspective, the demountable dry-stack system
anticipates on an improvement in the energy performance or an expansion of the façade, so that
demolition of the brick wall (and a lifetime reduction of the cladding material) is counteracted.
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Inleiding
Wanneer aan een jong kind wordt gevraagd een huis te tekenen worden eenduidig de contouren
van een woning zichtbaar: een vierkant blok met daarin twee vierkantjes en een rechthoek, welke
dienst doen als ramen en een deur, met daarbovenop een driehoekig dak. Wordt deze tekening
vervolgens een aantal jaren later opnieuw aan het kind gegeven met de vraag hem verder af te
maken, dan verschijnen de eerste details met op het dak een schoorsteen en dakpannen, gordijnen
achter de ramen, en baksteen tegen de gevel.
Het gebruik van baksteen als gevelbekleding in de opbouw van de uitwendige
scheidingsconstructie is met name in de Nederlandse woningbouw gemeengoed geworden en
komt voort uit waardering voor de ingesloten materiaaleigenschappen van het product. Om te
komen tot een energieneutrale bouwpraktijk zorgen huidige en verwachte ontwikkelingen uit
de praktijk ten aanzien van de prestatie en het uitvoeringsproces op het niveau van de totale
gevel echter voor (verwachte) problemen. Deze problemen hebben betrekking op de toepassing
van baksteen als gevelbekledingsmateriaal op productniveau.
In dit onderzoek wordt allereerst deze problematiek vanuit de invalshoeken product, proces en
prestatie beschreven, waarna in het eerste deel op het niveau van de gevel onderzoek wordt
gedaan naar de beste bakstenen bouwmethode en de terugverdientijd van energetische
gevelontwikkelingen. Aan de hand van de bevindingen uit dit onderzoek en de literatuur
worden deze invalshoeken in het tweede deel in relatie tot de baksteen op productniveau
behandeld, om te komen tot een productontwikkeling voor het bakstenen buitenspouwblad
genaamd StackBrick.
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1.1 Probleemstelling
De totale gevelopbouw is onderhevig aan enkele huidige en verwachte problemen, welke
voortkomen uit de invalshoeken product, proces en prestatie. Vanuit de invalshoek product gaat
deze problematiek in op de functievervulling van de totale gevelopbouw en de
materiaaleigenschappen van het product baksteen als toepassing in het buitenspouwblad.
Binnen de invalshoek proces wordt aandacht besteed aan het uitvoeringsproces. Hierin worden
de verwachte ontwikkelingen in de woningbouwproductie en de daaraan gerelateerde
problemen binnen de bouwarbeidsmarkt behandeld. Ook wordt er stilgestaan bij de mogelijke
oplossingen voor deze beoogde problematiek en de traditionele verwerking van de bakstenen
gevel. Als laatste worden in de invalshoek prestatie de maatschappelijke aspecten van zowel het
(wereld)energieverbruik, het energiebeleid en de meest gebruikte ontwerpstrategie (de Trias
Energetica) om te komen tot een energieneutrale gebouwomgeving als de energetische
aandachtspunten van de bakstenen gevel uiteengezet.

Figuur 1.1: Schematische weergave van de verschillende invalshoeken
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1.1.1. Product
De invalshoek product gaat in op de functievervulling van de totale gevelopbouw en de
materiaaleigenschappen van het product baksteen als toepassing in het buitenspouwblad.

1.1.1.1. Functievervulling totale gevelopbouw
De primaire functie van de uitwendige scheidingsconstructie is het bieden van bescherming aan
de binnenkant van het bouwwerk tegen invloeden van buiten. Deze invloeden kunnen van
klimatologische aard zijn (denk hierbij aan neerslag, wind, hitte, koude, enzovoorts) of zijn
afkomstig van bewust of onbewust menselijk handelen (onder meer vandalisme, inbraak en
geluidsoverlast). Daarnaast zorgt de gevelopbouw voor de afdracht van zowel permanente - als
variabele krachten aan de fundering, waarmee eveneens een constructieve functie aan de
gevelopbouw kan worden toegewezen. Als laatste geeft het buitenspouwblad van de gevel het
gebouw een bepaalde uitstraling, waarmee tevens een esthetische functie aan de gevelopbouw
kan worden toegekend (Bouma, Hacquebord & Nijland, 2013).

1.1.1.2. Bakstenen gevel
De marktacceptatie voor het gebruik van baksteen als gevelbekledingsmateriaal is met name in
Nederland gemeengoed geworden: volgens de aan het Lente-akkoord Energiezuinige
Nieuwbouw verbonden brancheverenigingen wordt de baksteen als gevelbekleding in 79
procent van de bouwprojecten toegepast (Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en Aedes, 2013,
p. 2). Deze toepassing van het product als gevelbekleding komt voort uit de esthetische
verscheidenheid, de robuustheid en de bewezen levensduurgarantie, in combinatie met de
beperkte onderhoudsverwachting van het materiaal baksteen bij een goede verwerking
(Hendry, 2001). Deze karakteristieken maken dat de (emotionele) waardering voor het product
groot is. Metselwerkgevels kunnen dankzij de formaten, metselverbanden, kleurenpaletten en
voegconstructies immers in een variëteit aan keuzemogelijkheden worden uitgevoerd.
Daarnaast heeft baksteen met zijn massa een hoge druksterkte en is daardoor goed bestand
tegen druk. Deze druksterkte zorgt er eveneens voor dat de baksteen minder snel wordt
aangetast door allerlei chemische - en klimaatinvloeden (Hendriks & Blom, 2007), hetgeen in
het Nederlandse klimaatlandschap zeker een pre is.
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Solid 11
Een Solid staat voor een casco bestemmingsvrij gebouw in een grootstedelijke setting waarin
huurders volledig vrij zijn in de keuze van de hoeveelheid ruimte en het functiegebruik van het
gehuurde oppervlak. Naast deze keuzevrijheid richt het idee van de Solids zich op een hoger
exploitatieresultaat en een langere levensduur (Wallagh, 2013). Om deze doelen te kunnen
verwezenlijken wordt het gebouw robuust, tijdloos en duurzaam vormgegeven. Voor de
bewerkstelliging van deze doelstellingen met een beoogde levensduur van 200 jaar bestaat de
gevelopbouw van het Solid 11 gebouw uit een steensgevel met isolatie van harde EPSisolatieplaten in combinatie met dragende prefab betonnen binnenbladen. Ter tegemoetkoming
van de thermische werking van het buitenblad zijn respectievelijk de kozijnen aan het
binnenblad en de glazen balkonschermen van de balkons aan het buitenblad bevestigd. Normale
spouwankers volstaan niet bij een dergelijke geveluitvoering en zijn eveneens niet geschikt als
toepassing voor een gebouw met een beoogde levensduur van 200 jaar. In dit project is daarom
gekozen voor een verankering van de bakstenen gevel met het betonnen binnenblad middels 12
millimeter dikke RVS-ankers, hetgeen er eveneens toe heeft geleidt dat er geen dilataties of
geveldragers in de gevel zijn opgenomen (Crone, 2011).

Figuur 1.2: Gevelaanzicht Solid 11
Bron: www.archdaily.com

Figuur 1.3: Detail gevelopbouw Solid 11
Bron: Crone, 2011

15
Bart Kleuskens | 0628615

1.1.2. Proces
Binnen de invalshoek proces wordt aandacht besteed aan het uitvoeringsproces. Hierin worden
de verwachte ontwikkelingen in de woningbouwproductie en de daaraan gerelateerde
problemen binnen de bouwarbeidsmarkt behandeld. Daarnaast worden de mogelijke
oplossingen voor deze beoogde problematiek uiteengezet.

1.1.2.1. Woningbouwproductie
In het licht van de strengere isolatienormen vanaf 1 januari 2015 om te komen tot een
energieneutrale bouwpraktijk wordt door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in
hetzelfde jaar een stijging van de nationale woningbouwproductie met 17 procent verwacht. In
het toekomstperspectief wordt deze stijgende lijn doorgezet: daar waar de bouwproductie voor
de utiliteitsbouw en grond-, weg- en waterbouwsector een gematigde toename vertonen, zal de
woningbouwproductie de komende jaren naar verwachting worden opgeschroefd tot een
opleveringsaantal van 45.000 woningen in het jaar 2019 (EIB, 2014).

1.1.2.2. Structureel krimpende bouwarbeidsmarkt
Met een stijging van de totale bouwproductie neemt ook de werkgelegenheid en de
flexibilisering binnen de gehele bouwnijverheidssector toe. Hierbij voorzien het EIB en Fundeon
een kwalitatief en kwantitatief tekort aan bouwpersoneel: er zullen niet genoeg vakmensen zijn
(EIB, 2014; Fundeon, 2013).

1.1.2.2.1. Uitstroom
Gekeken naar het personeelsverloop is de vrijwillige en gedwongen uitstroom van zowel jong
als oud bouwpersoneel gedurende de crisistijd groot. Mensen worden als gevolg van het
verminderde productieaanbod gedwongen ontslagen, maar kiezen er uit ontevredenheid of
arbeidsonzekerheid ook voor om hun heil te zoeken in een ander beroep. Daarnaast is de
natuurlijke uitstroom (pensionering, arbeidsongeschiktheid of vervroegd uittreden) dankzij de
demografische ontwikkeling van de grijze druk1 reeds in gang gezet. Naast een sterke stijging
van de grijze druk is er tegelijkertijd sprake van een daling van de groene druk2. Deze beide
ontwikkelingen zetten tot 2040 door, waarna beide naar verwachting tot zeker 2060 stagneren
(CBS, 2013). Volgens de commissie Arbeidsparticipatie is het ophogen van de pensioenleeftijd
de meest effectieve en sociale manier om deze ontwikkeling van de krimpende arbeidsmarkt op
te vangen, aangezien deze in lijn staat met de steeds hoger wordende levensverwachting van de
mens (commissie Arbeidsparticipatie, 2008).

De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder tot het werkende deel van de bevolking van 20 tot
65 jaar. (Bron: CBS, z.j.)
2 De verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar tot het werkende deel van de bevolking van 20 tot 65
jaar. (Bron: CBS, z.j.)
1
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Binnen de bouwsector heeft de crisis met name de beroepsgroep van metselaars hard geraakt
en laten de leeftijdsgroepen 35-44 en 45-54 de sterkste stijging van het aantal uittreders zien
(Fundeon, 2013). De praktijkervaring en vakkennis van deze beide leeftijdsgroepen in het
bouwproces is na de crisis gewenst, al kunnen er volgens Fundeon vragen gezet worden bij een
eventuele terugkeer (al dan niet als ‘zelfstandige zonder personeel’ [zzp’er]) van de
werkgerechtigden binnen deze leeftijdscategorieën in het bouwproces. Deze generatie is
namelijk vaak duurder dan de jongere generatie en wordt daarnaast veelal als ‘te oud voor het
vak’ bestempeld. De fysiek zwaardere bouwberoepen maken de keuze voor een comeback van
deze groep op de bouwplaats niet gemakkelijker en dit zal dan ook afhankelijk zijn van
persoonlijke omstandigheden (Fundeon, 2013).
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Grafiek 1.1: Demografische ontwikkeling bevolking
Bron: CBS, (1950-2060).
*Cijfers vanaf 2010 zijn prognoses

1.1.2.2.2. Instroom
Aan de andere kant loopt de huidige gekwalificeerde instroom van jongeren uit met name
VMBO- en MBO-opleidingen voor bouwgerelateerde beroepen steeds verder terug (grafiek 1.2).
Ondanks het gegeven dat de vooruitzichten voor technische praktijkberoepen goed zijn, is het
aantal deelnemers in deze opleidingen door gebrek aan belangstelling, werk en
leerwerkplekken als gevolg van de crisis sterk gedaald (Fundeon, 2013). Wanneer de
bouwnijverheidssector eenmaal uit het dal is gekropen stelt Fundeon (2013) eveneens dat de
sterk groeiende vraag naar nieuwbouwwoningen ervoor zorgt dat met name de traditionele
beroepen van metselaar en timmerman grote lege ruimten achter laten, welke als
vanzelfsprekend ingevuld zullen moeten worden. Met het huidige aantal deelnemers in de
bouwberoepsopleidingen kan echter nauwelijks de natuurlijke uitstroom worden opgevangen,
laat staan worden voldaan aan de toekomstige vraag naar deze ambachtelijke bouwberoepen
(EIB, 2014 & Fundeon, 2013).
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Grafiek 1.2: Deelnemersaantallen bouwgerelateerde opleidingen
Bron: Duo, Hbo-raad bewerkt door Fundeon (2007-2013)
*Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en bouwtechniek

1.1.2.3. Oplossingen bouwarbeidsmarkt
Met een structurele krimp, de groeiende flexibilisering van de bouwarbeidsmarkt en de steeds
strenger wordende eisen om te komen tot energieneutrale gebouwen ligt een mogelijk
veranderende bouwpraktijk in het verschiet. “Daar waar het in de bestaande bouw vooral gaat
om reductie van de energievraag, zal de nadruk bij nieuwbouw meer en meer komen te liggen
op het opwekken van energie en op duurzaam materiaalgebruik3” (Geurts, 2010). Dit betekent
dat de sector technisch intensiever zal gaan worden, waarbij nieuwe technieken (afkomstig uit
de bouwpraktijk en daarbuiten) hun intrede doen en waarmee een bijdrage wordt geleverd aan
het energetisch vraagstuk (IEA annex 44, 2007). Deze technisch intensieve bouwpraktijk vraagt
op zijn beurt weer om een restyling van de gehele sector met nieuwe werkprocessen. “In deze
nieuwe werkprocessen zal de kwaliteit – gerelateerd aan normen en bepalingsmethoden – een
centrale rol moeten spelen4.” De redenatie met betrekking tot de veranderende eisen, de
uitvoering en het vakmanschap is namelijk als volgt: “Door aanscherping van de prestatie-eisen
ontstaan nieuwe technologische innovaties, wat de behoefte aan gekwalificeerd personeel voor
toepassing van deze technologieën doet toenemen, waardoor de noodzaak voor nieuwe
opleidingen (en zelfs nieuwe of verbeterde beroepen) ontstaat” (OTIB, ISSO, SBR, Fundeon,
Kenteq, Hibin & MBO-Diensten [BUILD UP Skills Nederland], 2012).

3
4

Quote prof.dr.ir. C.P.W. Geurts uit “Tussen binnen en buiten; de toekomst van de gebouwschil” (2010)
Citaat uit: BUILD UP Skills Nederland (2012)
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Met een dynamische groei van de woningbouwproductie tegenover een structurele krimp van
de arbeidsmarkt is het noodzaak te anticiperen op de situatie om het dreigend tekort aan
vakkrachten op te vangen. Het EIB stelt dat met een hogere productiviteit de inzet van flexibele
arbeid en buitenlandse gedetacheerden in eerste instantie toe zal nemen. Op de lange termijn
zal de sector zich met de groeiende arbeidsvraag wederom moeten richten op het vergaren van
voldoende en geschoold personeel (EIB, 2014). Volgens BUILD UP Skills gaat dit gepaard met
een kwaliteitsverbetering van alle niveaus en betrokken vakgebieden binnen de bouw. Met
name een upgrading van het onderwijs, welke meer is gericht op de arbeidsmarkt en daarmee
het toekomstperspectief van energieneutraal bouwen, moet stimulerend werken (BUILD UP
Skills, 2012; SER, 2013). Voor deze upgrading zijn inzichtelijkheid en ontwikkeling
sleutelbegrippen: voor de jongeren moet het inzichtelijk gemaakt worden wat een ambacht
daadwerkelijk inhoudt en wat het arbeidsmarktperspectief is, terwijl aan de andere kant niet
alleen inzicht moet worden verkregen in de beschikbare kennis van de jongeren, maar eveneens
in zijn talent5. Daarnaast dienen er met een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt vanuit
het beroepsonderwijs handreikingen aangeboden te worden om het vakmanschap in
combinatie met het ondernemerschap blijvend te kunnen ontwikkelen (SER, 2013).

Binnen deze ontwikkelingen voorziet prof.dr.ir Geurts (2010, p. 23) ook een mogelijke
verandering in de bouwwijze. In zijn intreerede ‘Tussen binnen en buiten; de toekomst van de
gebouwschil’ stelt hij namelijk dat:
De trend naar hogere prestaties en de ontwikkeling van meer hoogwaardige producten,
maakt dat de kwaliteit van het eindproduct sterker dan voorheen bepaald wordt door de
uitvoering. Een nieuw bouwproces dat efficiënt en schoon is en hoge kwaliteit oplevert,
vraagt om een geïndustrialiseerde aanpak. De vraag naar oplossingen voor de
veranderende vraag tijdens de levensduur van een gebouw vereist ook een andere
manier van denken in het ontwerp- en bouwproces. Binnen een industriële bouwwijze
kunnen deze oplossingen op eenvoudige wijze worden gefaciliteerd (Geurts, 2010)
Deze kwaliteit van het eindproduct komt in de uitvoering van een geprefabriceerde bouwwijze
tot uiting in het feit dat onder geconditioneerde omstandigheden gewerkt kan worden, waarbij
eveneens de controle op uitvoeringsfouten voortijdig plaats kan vinden. Daarnaast worden
kwaliteitsverlies en bouwtijdvertraging ten gevolge van klimatologische weersinvloeden
gereduceerd, waarmee het bouwtempo beter kan worden gemonitord. Hierdoor kan een betere
planning worden aangeleverd, waarbij minder van het uiteindelijke einddoel van oplevering zal
worden afgeweken (KNB, 2013; SBRCURnet z.j.).
5 De huidige CITO-toets richt zich alleen op het meten van de cognitieve vaardigheden (kennis) en laat daarmee
praktische vaardigheden (handvaardigheid) buiten beschouwing. (Bron: SER, 2013)
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De Metselfabriek
Het door stichting de Metselfabriek ontwikkelde bakstenen gevelelement is gericht op
kwaliteitsverbetering, een versnelling van het bouwproces en kostenbesparing (Donkervoort &
Geurts, 2006). In deze bouwmethode veranderd de bouwvolgorde en wordt van “buiten naar
binnen” gewerkt: allereerst wordt het geprefabriceerde en tevens gevelsluitend bakstenen
buitenspouwblad geplaatst, alvorens men de isolerende laag en het binnenblad realiseert.
Hiermee is de woning snel wind- en waterdicht en kan er onder betere omstandigheden aan de
binnenkant van de woning afgebouwd worden. Het winddragend buitenspouwblad bestaat uit
een combinatie van baksteen en een betonrug, waarin hijsvoorzieningen voor de plaatsing van
het element zijn opgenomen. Er wordt gebruik gemaakt van volle bakstenen, welke in halfsteens
verband worden gelijmd. Door deze verwerkingsmethode en het feit dat de open geveldelen
eveneens kant-en-klaar in het volledig afgewerkte buitenblad zijn geïntegreerd, is de inzet van
een steiger overbodig (Donkervoort & Geurts, 2006).

Figuur 1.4: De metselfabriek: geprefabriceerd gevelelement van gelijmd metselwerk
Bron: Donkervoort & Geurts, 2006

1.1.2.3. Bakstenen gevel
Het traditionele natte verwerkingsproces van de bakstenen gevel in situ is weersafhankelijk,
wat kan leiden tot bouwtijdvertraging als gevolg van klimatologische invloeden (Hendriks &
Blom, 2007). In relatie tot de beoogde energetische kwaliteit brengt de traditionele verwerking
eveneens enkele aandachtspunten met zich mee. Voor de waarborging van deze vooraf beoogde
energetische kwaliteit is het in de eerste plaats van belang dat vochtdoorslag naar de isolerende
laag geen kans krijgt. Daarnaast dienen de isolatieplaten naadloos tegen elkaar en strak tegen
het binnenblad te worden bevestigd, zodat een valse spouw wordt voorkomen (Bouwmeester,
2013). Als laatste wordt de verwerking van de isolerende laag rondom geveldragers in
(middel)hoogbouw bemoeilijkt, wat eveneens een negatief effect heeft op de energetische
prestatie (Deuring & Valk, 2013).
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1.1.3. Prestatie
In de invalshoek prestatie worden achtereenvolgens de maatschappelijke aspecten van zowel
het (wereld)energieverbruik, het energiebeleid en de meest toegepaste ontwerpstrategie (Trias
Energetica) om te komen tot een energieneutrale gebouwomgeving als de energetische
aandachtspunten van baksteen metselwerk uiteengezet.

1.1.3.1. Energiebewust bouwen
Energie en economie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: fossiele energiebronnen zijn al
vanaf de Industriële Revolutie de werkende motor van de groeiende wereldeconomie (Israëls &
Stofberg [Agentschap NL], 2010; Centraal Planbureau (CPB), z.j.). Inherent heeft dit, samen met
de groei van de wereldbevolking en stijgende welvaart, geleid tot een groei van het
energieverbruik wereldwijd. In vergelijking met 1965 is het energieverbruik op wereldniveau
met kolen, aardgas en olie als belangrijkste energiedragers al verdrievoudigd (BP, 2013). Naar
verwachting wordt deze groei en bijbehorend gebruik van eindige fossiele brandstoffen de
komende decennia verder doorgezet als gevolg van met name de sterk groeiende economie van
Zuid- en Oost-Aziatische landen (BP, 2013). Nationaal gezien is er eveneens een stijgende groei
van het energieverbruik zichtbaar, waarbij 13 procent voor rekening valt van de particuliere
huishoudens (CBS, 2013). Binnen deze particuliere huishoudens is aardgas met bijna driekwart
van het totale energieverbruik de belangrijkste energiedrager.
Transport
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Grafiek 1.3: Nationaal energieverbruik per
sector in 2012
Bron: CBS (2013).

Grafiek 1.4.: Nationaal energieverbruik
particuliere huishoudens in 2012
Bron: CBS (2013).

Dit groeiende energieverbruik heeft ingrijpende maatschappelijke consequenties met
betrekking tot de voorzieningszekerheid (lees: De mate van zekerheid die er is over de
beschikbaarheid van deze eindige energiebronnen) en de milieudruk (lees: De milieuconsequenties van het gebruik van fossiele energie en kernenergie)6. Zowel klimaatverandering
op wereldwijd niveau als aantasting en vervuiling op nationaal niveau zijn hierbij hete
hangijzers: de uitgesproken zorg door onderzoekers over het broeikaseffect, welke als gevolg
Zie ook: Israëls E. & Stofberg F. [Agentschap NL] (2010). Energievademecum; energiebewust ontwerpen van
nieuwbouwwoningen. Boxtel (NL): Aeneas. derde, herziende druk.

6
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van de uitstoot van fossiele brandstoffen een bijdrage levert aan de verandering van het
klimaat, is een zich herhalende polemiek op wereldschaal 7. Gelijktijdig zijn op nationaal niveau
de vele aardbevingen in Groningen van de afgelopen jaren als gevolg van bodemdaling door
gaswinning8 eveneens actueel. Hiermee is het energieverbruik op internationaal-, nationaal- en
gebouwniveau dan ook een maatschappelijk relevant onderzoeksveld.

1.1.3.2. Energieneutraal bouwen
Om tegemoet te komen aan het groeiend energieverbruik en de daarmee gepaard gaande
maatschappelijke consequenties zijn internationaal en nationaal doelstellingen opgesteld ter
reductie van dit energetisch vraagstuk. Nationaal gezien betekent dit voor nieuwbouwwoningen
dat “de Energieprestatie Coëfficiënt (EPC) per 1 januari 2015 wordt verlaagd van 0,6 naar 0,4”
aldus minister Blok in de kamerbrief van 7 februari jongstleden (Blok, 2014). Daarnaast heeft
de Tweede Kamer ingestemd met een verhoging van de Rc-waarde voor het dichte geveldeel.
Daar waar deze aanscherping voorheen uniform werd doorgevoerd, wordt nu vanuit
kostenoptimaliteit een gedifferentieerde isolatie-eis vastgelegd. Dit komt neer op een Rcwaarde van: 4,5 voor de gevel, 6,0 voor daken en een gelijkblijvende isolatiewaarde van 3,5
m2K/W voor begane grondvloeren. Daarop aansluitend wordt voor ramen de U-waarde
aangescherpt van 1,65 naar 1,40 W/m2K (Agentschap NL, 2013). De gevolgen van deze
aanscherping op het totale primaire energieverbruik voor een vrijstaande referentiewoning9
wordt weergegeven in grafiek 1.5 op de volgende pagina. Aan de hand van deze maatregelen
tracht men in de toekomst te komen tot energieneutrale nieuwbouw met een EPC van 0
(Agentschap NL, 2013).

Met een gedifferentieerde verhoging van de isolatiewaarden van de gebouwschil wordt het
primair energieverbruik voor verwarming gereduceerd, maar is er ook een stijging van de
energiepost voor koeling waarneembaar (grafiek 1.5): de meeste warmte komt via het open
geveldeel het gebouw binnen en kan er als gevolg van de verbeterde isolatiewaarde niet meer
uit, waardoor er oververhitting in de zomer ontstaat. Met deze verhoging van de energiepost
voor koeling zorgt de introductie van koelsystemen in het gebouw voor een verbetering van het
binnenmilieu (Agentschap NL, 2013). Hierdoor speelt het werkelijke energieverbruik voor
koeling een grotere rol van betekenis in het totale primaire energieverbruik van het gebouw
(Roijen, 2006).

7 Lees artikel New York Times: Kenneth Chang (2004). Globe Grows Darker as Sunshine Diminishes 10% to 37%.
Gevonden op: http://www.nytimes.com/2004/05/13/science/13DARK.html
8 Lees artikel Eindhovens Dagblad: Eindhovens Dagblad [ED] (2014). Opnieuw aardbeving in Groningen.
9 Naar voorbeeld van de vrijstaande referentiewoning 2013 opgesteld door Agentschap NL, welke is
geïmplementeerd in het DGMR softwareprogramma ENORM V1.5. Gegevens zijn uit dit programma afkomstig.
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Grafiek 1.5: Primair energieverbruik referentiewoning vrijstaande woning
Bron gegevens referentiewoning: Agentschap NL & DGMR software ENORM V1.5
*Huidige EPC-eis: Rc,gevels = 3,5 ; Rc,dak = 3,5; Rc,vloer = 3,5; Uraam = 1,65
**EPC-eis per 1 januari 2015: Rc,gevels = 4,5 ; Rc,dak = 6,0; Rc,vloer = 3,5 Uraam = 1,40

Met de verbeterde isolatiewaarde (en een verlaging van de energiepost voor verwarming)
neemt, ook het aandeel van de overige energieposten in het totale energieverbruik van het
gebouw toe. Daarnaast is er een negatieve correlatie tussen de isolatiewaarde en het
energieverbruik van het gebouw (grafiek 1.6). Bij een verhoging van de Rc-waarde neemt de
energiewinst ten opzichte van de vorige isolatiewaarde exponentieel af. Op den duur loont het

Primair energieverbruik →

dan ook niet of nauwelijks meer om deze warmteweerstand verder te verhogen.
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Grafiek 1.6: relatie tussen de Rc-waarde* en het primair energieverbruik van het
dichte geveldeel in een vrijstaande referentiewoning.
*Rc,dak = 6,0; Rc,vloer = 3,5 Uraam = 1,40
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1.1.3.3. Trias Energetica
Binnen energiezuinig bouwen is de ontwerpstrategie van de Trias Energetica, geïntroduceerd
door Lysen en uitgewerkt door Duijvestein, leidend (Lysen, 1996). Deze leer bestaat uit drie
stappen, waarmee de mate van energiezuinigheid kan worden geclassificeerd. Hierbij is de
eerste stap gericht op het beperken van het energieverbruik. Daaropvolgend is het van belang
zo veel mogelijk energie afkomstig van ofwel hernieuwbare energiebronnen als zon- en
windenergie, ofwel energie uit reststromen door middel van warmteterugwinning te
verbruiken. Als laatste stap dienen eindige energiebrandstoffen zo efficiënt mogelijk gebruikt te
worden.

Figuur 1.6: Stappen Trias Energetica met bijbehorende Technologieën
Bron: IEA Annex 44; IBC energy Design Pyramid

Vanuit technologisch oogpunt is door de International Energy Agency (IEA) eveneens een
onderverdeling gemaakt in de mate van energiezuinigheid van energetische reductietechnieken.
Deze technieken hebben betrekking op één of meerdere stappen van de Trias Energetica. Zo
draagt de toepassing van traditionele passieve technieken (waaronder het gebruik van massa
en isolatie) bij aan een reductie van het energieverbruik, terwijl deze maatregelen zelf geen
energie behoeven. In navolging op deze maatregelen trachten klimaat actieve systemen de
benodigde (hernieuwbare) energie zo goed mogelijk te gebruiken door eveneens van deze
traditionele passieve technieken gebruik te maken. In de volgende stap zijn lage exergetische
systemen als vloerverwarming (LTV-systemen) gericht op de kwaliteit van de verbruikte
fossiele energiedrager10 en de toepassing van hernieuwbare bronnen, terwijl traditionele
energiesystemen zoals een HR-ketel, proberen deze eindige brandstoffen zo efficiënt mogelijk te
gebruiken (IEA, 2007).
10

Vanuit exergetisch oogpunt wordt er gestreefd naar een minimalisatie van het kwaliteitsverlies. (Jongsma, I., 2006)
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1.1.3.4. Bakstenen gevel
Op basis van het thans gebruikte isolatiemateriaal minerale wol wordt gesteld dat met het
behalen van een Rc-waarde van 4,5 m2K/W er vanuit kostenefficiëntie een optimum is bereikt
voor de traditionele gevelopbouw met bakstenen buitenspouwblad (Bouwend Nederland,
NEPROM, NVB en Aedes, 2013). Een verder uitdijende uitvoering van de huidige isolatielaag als
gevolg van de aangescherpte isolatie-eis heeft namelijk, met name in (middel)hoogbouw,
gevolgen voor de dikte van de gehele gevelopbouw (en daarmee op het interne oppervlak) en de
overige aan de gevel gerelateerde bouwdelen (waaronder geveldragers, kozijnen en fundering)
(Deuring & Valk, 2013). Daarnaast dient een verzwaarde uitvoering van secundaire stalen
hulpconstructiedelen in de gevel zich aan. Het huidige gebruik van RVS-spouwankers met een
diameter van 4 millimeter zorgt op dit moment al voor een verslechtering van de isolerende
laag met 5 procent ten opzichte van het gebruik zonder spouwankers (SBRCURnet, z.j.). Het
aandeel van deze energetische lekken wordt bij een verbeterde isolerende laag in de huidige
uitvoeringstoepassing alleen maar groter; het totale energieverlies door transmissie via deze
laag neemt immers af.
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1.2. Doelstelling en afbakening
Zoals uit bovenstaande kan worden samengevat is de marktacceptatie voor een traditionele
muuropbouw met bakstenen buitenspouwblad zowel bij opdrachtgevers, beleggers,
bouwbedrijven en kopers groot: de bakstenen gevel wordt in 79 procent van de bouwprojecten
toegepast (paragraaf 1.1.1.). Met het bereiken van een Rc-waarde van 4,5 m2K/W lijkt, voor de
traditionele opbouw, in met name (middel)hoogbouw, echter een optimum te zijn bereikt,
waardoor de gevelopbouw met bakstenen buitenspouwblad niet meer past in een toekomstige
energieneutrale bouwpraktijk (paragraaf 1.1.3). Deze bouwpraktijk verandert niet alleen met
betrekking tot het aspect energie: daar waar de komende jaren een stijging van de
woningbouwproductie wordt verwacht, wordt vanuit kwalitatief en kwantitatief oogpunt een
tekort aan vakmensen, en in het bijzonder metselaars, voorzien (paragraaf 1.1.2).
Het doel van het onderzoek is dan ook om met het oog op een energieneutrale bouwpraktijk een
productinnovatie van baksteen als gevelbekleding in een energetisch geoptimaliseerde bakstenen
gevelbouwmethode te ontwikkelen. Hierbij worden de invalshoeken product, proces en prestatie op
het niveau van de gevel en het productniveau van baksteen onderzocht.
Het afstudeeronderzoek beperkt zich hiermee tot het dichte geveldeel van de uitwendige
scheidingsconstructie met bakstenen buitenspouwblad en zijn producttoepassing in vrijstaande
gebouwen met een woonfunctie.

1.3. Vraagstelling
1.3.1. Onderzoeksvraag
Op welke wijze past baksteen als gevelbekleding met het oog op een energieneutrale
bouwpraktijk in een energetisch geoptimaliseerde bakstenen gevelbouwmethode, wanneer
wordt gekeken naar de invalshoeken product, proces en prestatie in relatie tot zowel de totale
gevelopbouw met bakstenen buitenspouwblad als het product baksteen?

1.3.2. Deelvragen
Op welke wijze past baksteen als gevelbekleding met het oog op een energieneutrale
bouwpraktijk in een energetisch geoptimaliseerde bakstenen bouwmethode, wanneer wordt
gekeken naar de invalshoeken product, proces en prestatie in relatie tot de totale gevelopbouw
met bakstenen buitenspouwblad?
Op welke wijze past baksteen als gevelbekleding met het oog op een energieneutrale
bouwpraktijk in een energetisch geoptimaliseerde bakstenen bouwmethode, wanneer wordt
gekeken naar de invalshoeken product, proces en prestatie in relatie tot het product baksteen?
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1.4. Onderzoeksopzet
Binnen het afstudeeronderzoek zijn drie partijen betrokken: de Technische Universiteit
Eindhoven, de vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) en Wijnen Bouwgroep
BV uit Someren. Tijdens het onderzoek is een afstudeerstage bij Wijnen Bouwgroep gevolgd,
waar een werkplek is toegewezen. Gedurende een periode van één jaar, te weten van oktober
2013 tot augustus 2014, is hier onderzoek verricht naar de opgestelde onderzoeksvraag en
bijbehorende deelvragen. De begeleidingscommissie van het onderzoek bestaat uit minstens
één afgevaardigde uit elk van de bovengenoemde partijen.
Het onderzoek is verricht aan de hand van een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. De
desbetreffende stappen van het onderzoek worden in het onderzoeksmodel van figuur 1.7
weergegeven. Allereerst zijn op gevelniveau de verschillende bakstenen bouwmethoden aan de
hand van een literatuurstudie onderzocht, waarna deze door middel van een multi-criteria
analyse vanuit de invalshoeken product, proces en prestatie zijn geclassificeerd. Daarnaast is
onderzoek gedaan naar verschillende energetische gevelontwikkelingen en de terugverdientijd
van deze ontwikkelingen. Voor het ontwerp op productniveau is met achtereenvolgens een
onderzoeksfase, productconceptfase en ontwerpfase een productontwikkeling van het
bakstenen buitenspouwblad bewerkstelligd, welke tegemoet komt aan de beoogde
praktijkontwikkelingen en is getoetst op de criteria uit de opgestelde SWOT-matrix. Aanvullend
wordt het ontwerp en ingesloten principe aan de hand van een prototype gepresenteerd.

Figuur 1.7: Onderzoeksmodel afstudeeronderzoek
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1.5. Programma van Eisen
Het Programma van Eisen komt voort uit het probleemonderzoek en richt zich op de
invalshoeken product, proces en prestatie. Vanuit de invalshoek product wordt met de eisen
ingegaan op de uitstraling, functievervullingen en toepassing van de bakstenen gevelopbouw.
De eisen vanuit de invalshoek proces richten zich op de uitvoering. Als laatste worden voor de
invalshoek prestatie de randvoorwaarden bepaald omtrent de technische eisen, de
isolatiewaarde en de levensduur. Het gevelontwerp moet ten minste aan deze wettelijk
verplichte minimum eisen voldoen. Naast deze eisen worden wensen binnen elk van de
invalshoeken ten aanzien van het gevelontwerp opgesteld. Deze wensen zijn de criteria waaraan
zo goed mogelijk moet worden voldaan.

1.5.1. Product
Eisen:
- In het gevelontwerp wordt baksteen als gevelbekleding toegepast en zit hiermee in ieder geval
aan de buitenzijde van de totale gevelopbouw.
- Het bakstenen gevelontwerp voldoet aan alle gestelde functievervullingen: de totale
gevelopbouw heeft een beschermende -, constructieve - en esthetische functievervulling.
- Het bakstenen gevelontwerp wordt toegepast in de nieuwbouw van een vrijstaande woning.
Wensen:
- Bij de gestelde isolatie-eis is de dikte van de totale bakstenen gevelopbouw zo min mogelijk
van invloed op het interne oppervlak van de woning.
- De investeringskosten van het bakstenen gevelontwerp zijn zo laag mogelijk of kunnen in
afzienbare tijd worden terugverdient.

1.5.2. Proces
Eisen:
- Het bakstenen gevelontwerp past in de huidige productieprocessen.
- Het bakstenen gevelontwerp kan traditioneel (in situ) of geprefabriceerd worden uitgevoerd.
Wensen:
- De vooraf beoogde energetische kwaliteit kan in de uitvoering zo goed mogelijk worden
gegarandeerd.
- De bouwtijd van het bakstenen gevelontwerp kan zo goed mogelijk worden gereduceerd.
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1.5.3. Prestatie
Eisen:
- Het bakstenen gevelontwerp is reeds toegepast in de praktijk en voldoet hiermee aan de
opgestelde geluidswerendheidseisen, constructieve eisen en brandveiligheidseisen van het
Bouwbesluit.
- Het bakstenen gevelontwerp wordt conform de aangescherpte isolatie-eis uitgevoerd met een
minimale Rc-waarde van 4,5 m2K/W.
- Het gevelontwerp heeft een levensduur van ten minste 75 jaar.
Wensen:
- Het bakstenen gevelontwerp draagt bij aan een energiereductie van het totale gebouw.
- Het gevelontwerp heeft oog voor de energetische toekomstwaarde:
nieuwe energiezuinige gevelontwikkelingen kunnen gemakkelijk in de gevelopbouw worden
geïmplementeerd met een zo goed mogelijk behoud van de beoogde energetische kwaliteit.
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DEEL I
Conform deelvraag 1 behandelt het eerste deel invalshoeken product, proces en prestatie in
relatie tot het dichte geveldeel van de uitwendige scheidingsconstructie met bakstenen
buitenspouwblad. Hierin worden de verschillende bakstenen bouwmethoden aan de hand van
een multi-criteria analyse geclassificeerd. Daaropvolgend worden ontwikkelingen omtrent de
gevel uit de praktijk belicht. Zowel de bakstenen bouwmethoden als de gevelontwikkelingen
worden vanuit deze invalshoeken onderzocht.
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2. Energetisch optimale bakstenen bouwmethode
De bakstenen bouwmethode is een stapelbouwmethode, waarbij kleine blokvormige elementen
van min of meer hetzelfde formaat in een bepaald verband op elkaar worden gestapeld
(Hendriks & Blom, 2007). Uitgaande van een beschermende -, constructieve - en esthetische
functievervulling zijn in de praktijk drie verschillende soorten bakstenen bouwmethoden te
onderscheiden: De massieve muur, de onvolledige – en de gelaagde spouwmuur. De massieve
muur wordt éénschalig opgebouwd uit baksteen (paragraaf 2.1). De onvolledige spouwmuur
bestaat uit een binnen- en buitenspouwblad, waarbij de tussenliggende luchtspouw deels wordt
doorbroken door baksteen voor de constructieve verbinding van beide bladen (paragraaf 2.2.).
De gelaagde spouwmuur heeft een geheel doorlopende spouwmuur zonder keramische
doorbreking, waarbij twee van elkaar gescheiden bladen constructief zijn verbonden door
middel van (stalen) verankering (paragraaf 2.3).

Warmteaccumulatie
Vanwege de constructieve functievervulling maken al deze bouwmethoden vanuit energetisch
opzicht gebruik van het warmteaccumulerend vermogen: warmte wordt in de (thermische)
massa opgeslagen en op een later tijdstip, wanneer het kouder wordt, vertraagd aan de
binnenruimte afgestaan. De tijd die nodig is voordat de temperatuurschommelingen binnen
merkbaar zijn, heet de faseverschuiving. Hoe groter de massa van de muuropbouw, des te
langer het duurt voordat een temperatuurwisseling naar binnen doorwerkt, dus hoe groter de
faseverschuiving is11 (Hendriks, N. & Blom, I., 2007): in een caravan met lichte isolatiewanden is
de binnentemperatuur op een warme zomerse dag onaangenaam hoog, terwijl de temperatuur
gedurende de nacht weer snel afkoelt. In een woning, waarbij in de scheidingsconstructie meer
massa zit, worden deze temperatuurschommelingen afgevlakt.
De warmteaccumulatie van een materiaal kan worden uitgedrukt in de formule:
 = ∗∗∗

[J/m2]

Waarin:
Q = de hoeveelheid warmte die per m2 in het materiaal is geaccumuleerd
ρ = de dichtheid van het materiaal [kg/m3]
c = De soortelijke warmte van het materiaal [J/KgK]
d = De dikte van de constructielaag [m]
ΔT = Verschil tussen de buitentemperatuur en de gemiddelde temperatuur in het hart van de
laag [K]

11 De faseverschuiving van baksteen met een dikte van 1ft (30,48 centimeter) voor onbewerkte bakstenen (geen
speciale behandeling van het oppervlak of toevoeging van andere grondstoffen voor de kleur) bedraagt 10 uur, voor
de bewerkte bakstenen bedraagt de faseverschuiving 6 uur (Lechner, 1991).
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Het product van de dichtheid en soortelijke warmte is de (volumieke) warmtecapaciteit, welke
de hoeveelheid energie geeft die nodig is om 1 kubieke meter van een materiaal 1 graad Kelvin
te doen stijgen. Hoe groter deze warmtecapaciteit, hoe meer warmte er in de massa van het
materiaal kan worden opgeslagen bij een toename van de temperatuur. Daarmee zijn ook de
dikte van de constructie en het temperatuurverschil tussen de buitentemperatuur en de
gemiddelde temperatuur in het hart van de laag van belang. Hoe groter deze beide waarden, hoe
meer warmte er in het materiaal kan worden opgeslagen.

2.1. Massieve muuropbouw
2.1.1. Historische context
Nederland maakte voor het eerst kennis met het bouwen in baksteen op grote schaal na de
introductie van de vormbak- en metseltechniek door de Romeinen. De bakstenen bouwmethode
kreeg echter pas vele eeuwen later vaste voet aan de grond, wanneer de bouw van
brandgevaarlijke

houten

woningen

in

Nederland

wordt

verboden:

de

bakstenen

scheidingsconstructie is geboren (Hendriks & Blom, 2007; KNB12, 2007). Aanvankelijk werd
deze bakstenen bouwmethode éénschalig uitgevoerd. Naast het esthetische aspect van baksteen
als geveltoepassing, was deze massieve muur vanuit constructief oogpunt dik genoeg om de
gebouwconstructie te dragen en had vanuit energetisch oogpunt voldoende (thermische) massa
om oververhitting in de zomer en bevriezing in de winter te voorkomen.
2.1.3. Energetische prestatie
Er zijn reeds holle keramische bouwblokken verkrijgbaar, welke zich richten op de
energiereductie van de massieve bouwmethode. Afhankelijk van de toepassing en
isolatiewaarde worden deze geperforeerde blokken al dan niet gevuld met een anorganisch
vulmiddel van minerale wol of perliet, waardoor de isolerende laag met de constructie wordt
geïntegreerd. Met deze geïsoleerde Porotherm blokken kan op dit moment een
warmtegeleidingscoëfficiënt (λ-waarde) van 0,07 W/mK behaald worden (Wienerberger, z.j.).

Figuur 2.1: Massieve keramische bouwblokken, geperforeerd (links), gevuld met minerale wol
(midden) of perliet (rechts)
Bron: www.wienerberger.de (2014)
12

In het jaar van publicatie nog Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten geheten.
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Bürogebäude 2226
Architect Dietmar Eberle maakt met een massieve bouwmethode zowel gebruik van de
keramische materiaaleigenschappen als de verhouding tussen dichte en open geveldelen ter
bevordering van een comfortabel binnenklimaat en een laag energieverbruik: in zijn project
‘Bürogebäude 2226’ te Lustenau (Oostenrijk) zijn de in- en uitwendige scheidingswanden met
een totale dikte van 75 centimeter opgetrokken uit keramisch geperforeerde blokken. Verder
wordt er alleen gebruik gemaakt van warmte afkomstig van de zon en intern geproduceerde
warmte afkomstig van de mensen, elektronische apparatuur en verlichting: er is geen enkele
verwarmingsinstallatie aan het gebouw toegevoegd. Zelfs zonder deze installatievoorziening
wordt in het ontwerp gedurende het jaar een minimale en maximale binnentemperatuur tussen
de 22̇ °C en 26 °C verkregen. De architect onderstreept zijn ontwerpbeslissingen met de
woorden:
Behaglichkeit

beschreibt

durchaus

sachlich

den

Zusammenhang

von

Temperaturdifferenzen zwischen Raumluft und Oberflächen sowie Oberflächen
untereinander. Das Strahlungsverhalten von Dingen gehört hierher. Das ist einer der
Gründe, weshalb unsere Wahl auf massive Baustoffe fiel, Ziegel vor allem. Das ergibt
geringe

Differenzen,

ein

stabiles

Raumklima,

keine

Konvektion,

keinen

Dampfdiffusionsdruck infolge ‘heißer Luft’ (Eberle, 2012, p. 8).
Vanuit het energetisch vraagstuk grijpt Eberle terug naar oude gebouwen, welke eveneens
passief gebruik maken van de thermische massa: “Das zeigen Altbauten mit ihren deutlich
besseren gemessenen als berechneten Energiewerten. Wenn sie dan auch noch als angenehmer
empfunder werden, fragt man sich, wieso man das nicht mehr ausnutzt” (Eberle, 2012, p. 8).

Figuur 2.2: Zijaanzicht Bürogebäude 2226 in
Lustenau (Oostenrijk).
Bron: www.detail.de (2014)

Figuur 2.3: Detail muuropbouw uit keramisch
geperforeerde blokken
Bron: www.solidbau.at (2014)
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2.2. Onvolledige spouwmuur
2.2.1. Historische context
Om onder meer doordringing van het regenwater tot de binnenzijde van het gebouw in
vergelijking met een massieve muuropbouw te beperken werd er in Nederland in de periode
van het Hollands Classicisme de spouwmuur geïntroduceerd: Twee evenwijdige stenen muren
met een smalle luchtruimte ertussen (Kooij [RCE], 2013). Met de komst van de spouwmuur
ontstaat er een onderscheid tussen een dragend gedeelte van de gevel en een niet-dragend
gedeelte, hetgeen een functiescheiding met zich meebrengt: een gedeelte van de muur gaat
technisch gezien een dragende functie vervullen, de andere muur wordt ingezet om problemen
van bouwfysische aard op te lossen.
Wanneer op 1 augustus 1902 de “Wet van den 22sten juni 1901 (staatsblad No. 158), houdende
wettelijke bepalingen betreffende de volkshuisvesting” (beter bekend als de woningwet) in
werking treedt, wordt deze spouwmuur veelal als onvolledige spouwmuur opgebouwd. Hierbij
werd de luchtspouw voornamelijk rondom constructieve aansluitingspunten dichtgemetseld.
Een volgende ontwikkeling binnen deze bakstenen bouwmethode was het gebruik van in
kokende teer gedompelde bindstenen ter bevordering van de constructieve eigenschappen van
de gehele scheidingsconstructie, waarbij eveneens het risico op vochtdoorslag geleidelijk werd
gereduceerd (Kooij [RCE], 2013).

Figuur 2.4: Onvolledige spouwmuur met
dragend buitenspouwblad.
Bron: Kooij (Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed [RCE], 2013). Historische Spouwmuren

Figuur 2.5: Varianten van spouwmuren met bindstenen.
Bron: Kooij (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [RCE],
2013). Historische Spouwmuren
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Diafragmawand
Een overblijfsel van deze bakstenen bouwmethode in de huidige bouwpraktijk is de
diafragmawand. Bij een diafragmawand bestaat de verbinding tussen het gemetselde bakstenen
binnen- en buitenspouwblad uit (eveneens bakstenen) ribben, welke op een regelmatige
afstand van elkaar zijn geplaatst. Door de bladen op deze wijze te verbinden, worden zowel de
constructieve - als de esthetische functievervulling van de gevel gecombineerd (CUR, 2009). De
hefboomsarm in een diafragmawand wordt vanuit constructief oogpunt namelijk zo groot
mogelijk gemaakt, waardoor de weerstand tegen horizontale krachten vele malen groter is dan
bij een enkelbladig blad (Technische Universiteit Eindhoven, z.j.). De toepassing van een
dergelijke bouwmethode is vooral geschikt voor gebouwen van één bouwlaag met een grote
overspanning en een extra hoge verdiepingshoogte, zoals onder meer sporthallen, pakhuizen en
fabriekshallen (Curtin, W.G. & Shaw, G., 1979). Daarnaast biedt de open ruimte tussen de ribben
mogelijkheden voor de verwerking van isolatie en leidingen.

Figuur 2.6: Isometrie diafragmawand
Bron: SBRCURnet aanbeveling 46: Diafragmawanden
in baksteenmetselwerk, 2009

Figuur 2.7: Opbouw diafragmawand
Bron: Curtin, W.G. & Shaw, G., 1979

2.2.2. Energetische prestatie
Vanuit energetisch oogpunt moet voor de diafragmawand de kanttekening geplaatst worden dat
de ribben door de directe connectie tussen de binnen- en buitencondities als ‘koudezuilen’
gezien kunnen worden. Hierdoor is deze bouwmethode met betrekking tot het warmteverlies
door de gevel de minst geschikte bakstenen bouwmethode (zie bijlage II). Daarnaast neemt het
aandeel van deze koudezuilen bij een hogere isolatiewaarde toe, aangezien het energieverlies
door het geveldeel met isolatie afneemt. Ook bestaat het risico dat tijdens de verwerking van de
isolerende laag de aansluiting tussen de bakstenen ribben en de isolatie kunnen leiden tot
ongewenste naden en kieren.
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2.3. Gelaagde spouwmuur
2.3.1. Historische context
Een geheel horizontaal doorlopende spouwmuur, waarbij twee van elkaar gescheiden bladen
constructief zijn verbonden door middel van verankering, was een logische vervolgstap op de
onvolledige spouwmuur, Met deze ontwikkeling werd een verdere reductie van vochtdoorslag
door de uitwendige scheidingsconstructie bewerkstelligd.

Dankzij de oliecrisis in 1973 ging men eveneens
nadenken over oplossingen ter reductie van het
energieverbruik via de scheidingswanden. Deze
oplossing werd gevonden door aan de spouwmuur
een nieuwe laag toe te voegen; een isolatielaag,
welke rondom het jaar 1978 vier centimeter dik
was. Deze isolatie werd voor het gemak op de toch
al aanwezige spouwankers geprikt. Onwetend over
de

invloed

van

deze

spouwankers

op

het

warmteverlies van de gelaagde isolatiespouwmuur
werd er op deze manier, naast de constructieve
functie, een vooraf onbedoelde extra functie van
Figuur 2.8: Detaildoorsnede isolerende

bevestigingsmiddel aan de spouwanker toegewezen. spouwmuur met secundaire staalconstructie
Deze gelaagde bakstenen bouwmethode is tot op de Bron: KNB (1984). Baksteen. p.4
dag van vandaag gelijk gebleven.
De metafoor tussen deze opbouw in lagen en een broodje hamburger is hierbij snel gemaakt:
het constructieve binnenblad, de hiel van het hamburgerbroodje, is gescheiden van het
buitenspouwblad, oftewel de met sesamzaad bestrooide kroon van het luchtige broodje,
verantwoordelijk voor de (typische) uitstraling. De gebakken hamburger, vergelijkbaar met de
isolatielaag, is gelegen tussen hiel en kroon13.

13

De benamingen ‘hiel’ en ‘kroon’ zijn jargon voor respectievelijk de onder- en bovenkant van een hamburgerbroodje
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2.3.2. Energetische prestatie
Binnen het energetisch vraagstuk van het gebouw is het eveneens van belang te kijken naar de
totale gevelopbouw. In het onderzoek van Alterman, Hands, Moghtaderi en Page (2014) zijn
verschillende bouwmethoden met een verschillende isolatiewaarde14 door middel van
experimenteel onderzoek15 in het Australische klimaat geclassificeerd. Dit onderzoek is nog
steeds gaande, maar op grond van de beschikbare gegevens zijn een aantal tussentijdse
bevindingen in de eerste fase van het onderzoeksverslag opgenomen:
- De toepassing van een raam in de gevel is de dominante factor in de thermische prestatie van
het gebouw.
- Bij gecontroleerde binnencondities van het gebouw zorgt de toepassing van een geïsoleerde
spouwmuuropbouw in vergelijking met de overige bestudeerde bouwmethoden, voor het
laagste energieverbruik in MJ per jaar. Het warmteaccumulerend vermogen van de interne
(thermische) massa en de isolerende laag zijn hierbij bepalend. Met deze opbouw worden de
interne temperatuurfluctuaties tussen de hoogste en laagste temperatuur gedurende alle
seizoenen van het jaar afgevlakt.
Ook wordt er gesteld dat het gebruik van massa in het buitenspouwblad van positieve invloed is
op het energieverbruik in vergelijking met andere gevelconstructies met een hogere
isolatiewaarde. Aangezien het energieverbruik van een woning in het Australische klimaat
voornamelijk is gericht op de koelbehoefte van het gebouw zou voor de validering van de
resultaten in eigen land een dergelijk onderzoek ook nationaal gedaan moeten worden. In
Nederland heeft dit energieverbruik immers voornamelijk betrekking op de verwarmingsvraag
van de woning.
Naast de energetische aandachtspunten van de gevelopbouw zelf, drukt de detaillering en
huidige uitvoering een belangrijke stempel op de energetische prestatie van de gelaagde
bakstenen bouwmethode (Deuring & Valk, 2013). De verwerking van de isolatieplaten wordt
immers veelal door de metselaar als nevenactiviteit bij de vervaardiging van de bakstenen
buitengevel uitgevoerd: net als dat de spouwanker met de komst van isolatie in de spouw naast
een constructief verbindingsmateriaal ook als bevestigingsmiddel gebruikt wordt, heeft de
metselaar er (naast zijn primaire werkzaamheden rondom het metselen) deels het beroep van
isoleerder bijgekregen. Een onzorgvuldige uitvoering leidt tot thermische lekken. Bij een hogere
isolatiewaarde neemt de negatieve invloed van deze lekken toe (Deuring & Valk, 2013).
14 Waaronder: 1) Een traditionele isolatiespouwmuur met een keramisch binnen- en buitenblad (Rc-waarde: 1,3
W/m2K) 2) Een bakstenen binnenblad in combinatie met een houten geïsoleerde buitenconstructie (Rc-waarde: 1,57
W/m2K) 3) Een bakstenen buitenblad in combinatie met een houten geïsoleerde binnenconstructie (Rc-waarde: 1,58
W/m2K) 4) Een lichtgewichte en isolerende constructie (Rc-waarde: 1,51 W/m2K) (Alterman et al. z.j.).
15 Zowel onder ongecontroleerde als gecontroleerde binnencondities tussen de 20 en 22 graden Celsius.
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Freilager Albisrieden, Teilgebiet C
Het nog te realiseren wooncomplex Freilager Albisrieden, Teilgebiet C in Zürich is ontworpen
door office Haratori GmbH in samenwerking met Wingender Hovenier Architecten BV. In dit
project wordt het product baksteen vanuit beschermend -, esthetisch -, constructief - en
energetisch opzicht in een gelaagde spouwmuuropbouw toegepast. Een groot deel van de gevel
bestaat namelijk uit een autonoom buitenspouwblad van schoon metselwerk, welke thermisch
is gescheiden van het binnenblad. De stabiliteit van deze verdiepingshoge steensmuur wordt
gewaarborgd door de oplegging van de balkons in combinatie met een bakstenen
hulpconstructie aan de andere zijde van het balkon, waardoor er eveneens geen enkele
verbinding is tussen het balkon en de verdiepingsvloer (figuur 2.10). Door deze volledige
ontkoppeling tussen binnen- en buitenblad zijn geen secundaire stalen hulpconstructies als
verankeringen, geveldragers of Isokorf® (voor de bevestiging van het balkon aan de vloer)
benodigd en kan de isolerende laag vanuit energetisch oogpunt zonder doorbrekingen worden
uitgevoerd (Wingender Hovenier Architecten BV, 2014).

Figuur 2.9: Sfeerimpressie Freilager Albisrieden, Teilgebiet C
Bron: Wingender Hovenier Architecten BV, 2014

Figuur 2.10: Voorlopige tekening en uitvergroot detail balkonopbouw
Bron: Office Haratori, 2011
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3. Multi-criteria analyse
Met een multi-criteria analyse kunnen de hiervoor beschreven energetisch passieve bakstenen
bouwmethoden met elkaar, aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve criteria, vergeleken
worden (Kirkels, 2012). De criteria waaraan de bakstenen bouwmethoden getoetst worden zijn
afkomstig uit het wensenpakket van het Programma van Eisen en hebben betrekking op de
invalshoeken product, proces en prestatie:
•

Product-technisch wordt gekeken naar de dikte van de totale gevelopbouw en de
bijbehorende investeringskosten per vierkante meter van de desbetreffende bakstenen
bouwmethode.

•

Proces-technisch hebben de beoordelingscriteria betrekking op de bouwtijd en de
energetische waarborging van de vooraf beoogde prestatie gedurende de uitvoering en
na verloop van tijd.

•

Prestatie-technisch worden de bouwmethoden beoordeeld op het energieverbruik door
te kijken naar het warmteverlies door transmissie en de energetische toekomstwaarde
van de bouwmethoden. Het tweede prestatiecriterium richt zich op implementatie en
het behoud van de beoogde energetische kwaliteit van mogelijke gevelontwikkelingen.

Aan elk van deze criteria zijn subjectief weegfactoren toegekend, waarbij de invalshoek proces
primair is beoordeeld (figuur 3.1). Om een zo uniform mogelijke vergelijking tussen de
verschillende bakstenen bouwmethoden te verkrijgen is voor alle methoden uitgegaan van één
vierkante meter geveloppervlak en de toepassing van eenzelfde anorganisch isolatiemateriaal,
namelijk minerale wol (Rockfit 433 Plus isolatieplaten).

Figuur 3.1: Multicriteria-analyse van de energetisch passieve bakstenen bouwmethoden
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3.1. Beoordeling
Bij de beoordeling zijn allereerst de kwalitatieve en kwantitatieve criteria afzonderlijk van
elkaar geclassificeerd. Voor de classificatie van de kwalitatieve criteria zijn de bouwmethoden
gerangschikt, waarbij de traditionele spouwmuur telkens als uitgangspunt is genomen. Deze
rangschikking is gekoppeld aan de desbetreffende weegfactoren van de kwalitatieve criteria,
waarmee de kwalitatieve dominantiescore is bepaald. De kwantitatieve beoordelingscriteria
bevatten niet alleen informatie over welke bouwmethode beter scoort, maar ook hoeveel beter.
Om deze informatie te behouden en tegelijkertijd te kunnen vergelijken met de overige scores,
wordt de informatie eerst gestandaardiseerd. Deze gestandaardiseerde score ligt tussen de ‘0’
voor de slechtste bouwmethode en de ‘1’ voor de beste bouwmethode. Aan deze
gestandaardiseerde beoordelingen zijn wederom de desbetreffende weegfactoren gekoppeld
voor

de

bepaling

van

de

kwantitatieve

dominantiescore

(Kirkels,

2012).

Beide

dominantiescores zijn daarna samengevoegd om te komen tot een overall dominantiescore (zie
bijlage II). Uit deze overall dominantiescore blijkt dat de bakstenen bouwmethoden als volgt
kunnen worden geclassificeerd:
1. Gelaagde spouwmuuropbouw met autonoom buitenspouwblad
2. Traditioneel gelaagde spouwmuuropbouw
3. Massieve muuropbouw
4. Diafragmawand
3.2. Sensitiviteitsanalyse
Uit de analyse komt de gelaagde bakstenen bouwmethode met een autonoom buitenspouwblad
naar voren als de meest geschikte bouwmethode op grond van de opgestelde criteria en
weegfactoren. Aan de hand van twee sensitiviteitsanalyses is gekeken hoe robuust de uitkomst
van de multi-criteria analyse is (zie bijlage II). In de eerste analyse is telkens één invalshoek met
bijbehorende criteria uitgesloten van deelname en in de tweede methode is op grond van een
‘turning points analyse’ zowel meer als minder gewicht aan één enkel criterium per keer
toegewezen. Om de som van het totale gewicht en daarmee de onderlinge verhoudingen gelijk
te houden zijn voor beide sensitiviteitscontroles de toe- of afname van het gewicht naar ratio
verdeeld over respectievelijk de overige invalshoeken en criteria. Deze beide controles zijn
uitgevoerd omdat aan de toekenning van kwalitatieve waarden en gewicht immers een
subjectieve classificatie ten grondslag ligt. Op grond van deze beide sensitiviteitsanalyses blijkt
de conclusie dat de gelaagde bakstenen bouwmethode met autonoom buitenspouwblad op grond
van de opgestelde criteria en weegfactoren de meest geschikte bakstenen bouwmethode is, een
robuuste conclusie.
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3.3. Evaluatie
De gelaagde bakstenen spouwmuuropbouw met autonoom buitenspouwblad laat in vergelijking
met de overige bouwmethoden ook enige negatieve aspecten zien. Naast een toename van de
dikte en investeringskosten, geldt dit in het bijzonder voor de bouwtijd. Deze bouwtijd zal
namelijk worden verlengd als gevolg van de realisatie van het buitenspouwblad en het aantal
bakstenen dat daarvoor benodigd is. In vergelijking met de overige bouwmethoden is deze
bouwtijd korter voor de massieve wand dankzij de vereenvoudigde verwerking van grotere
elementen.
Vanuit het constructieve functieaspect dienen er aan de toepassing van een autonoom
buitenspouwblad in de spouwmuuropbouw eveneens een aantal randvoorwaarden gesteld te
worden, waardoor een dergelijke uitvoering niet in ieder woningtype de meest ideale oplossing
zal zijn. In het voorbeeldproject Freilager Albisrieden (zie pagina 40), waarin het autonome
buitenspouwblad telkens verdiepingshoog is toegepast, verkrijgt het buitenspouwblad immers
zijn stabiliteit dankzij de oplegging van de balkons en bijbehorende hulpconstructie. Wanneer
het buitenspouwblad zonder deze beide randvoorwaarden autonoom zou worden uitgevoerd is
de bouwhoogte bij een gelijke dikte gelimiteerd. Met de uitvoering van baksteen in het
buitenspouwblad voor woningtypen zonder de toepassing van een verdiepingshoog balkon en
hulpconstructie zal dan ook altijd enige constructieve connectie met het binnenblad benodigd
zijn. In dat geval kan voor deze woningtypen uit de multi-criteria analyse geconcludeerd
worden dat de traditioneel gelaagde spouwmuuropbouw vanuit de invalshoeken product,
proces en prestatie de meest gerechtvaardigde bakstenen bouwmethode is.
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4. Ontwikkelingen
Om te komen tot een energetisch optimale bouwmethode met een bakstenen buitenspouwblad
worden ontwikkelingen binnen de woningbouw in relatie tot energiebesparing en de
terugverdientijd onderzocht vanuit de invalshoeken product, proces en prestatie. Bewoners
accepteren immers dat een energiezuinige woning duurder is, mits zij de meerkosten binnen
tien jaar terugverdienen op de energierekening (Bouwmeester, 2013). Deze ontwikkelingen zijn
zowel uit de bouwsector als uit de nanotechnologie afkomstig en richten zich op de
energiegevel, de toepassing van een hoogwaardig isolatiemateriaal en het gebruik van de
warmteaccumulerende eigenschappen van Phase Change Materials (PCM).

4.1. Energiegevel
Zoals eerder in het verslag is behandeld is warmte (warm tapwater en verwarming) een grote
energiepost in het totale energieverbruik van een woning16, is er een negatieve correlatie tussen
dit energieverbruik en de toenemende isolatiewaarde17 en is het gestelde omslagpunt met een
Rc-waarde van 4,5 m2K/W voor de bakstenen gevel met isolerende wol met de aangescherpte
isolatie-eisen bereikt18. Met een energiegevel wordt op een andere wijze tegemoet gekomen aan
het energieverbruik van het gebouw door de vrij beschikbare warmte via de gevel te winnen en
deze energie aan de binnenzijde te gebruiken. Op deze manier verandert het dichte geveldeel
van een energieverbruiker in een energieproducent. Om de passieve zonbijdrage te bevorderen,
wordt dit principe op de zonnige zuidgeoriënteerde gevel toegepast, aangezien de zoninstraling
op een gevel bij deze oriëntatie het grootst is. Vooral in de wintermaanden, wanneer de
warmtebehoefte van de woning hoog is, ontvangt de zuidgeoriënteerde gevel zelfs meer
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Grafiek 4.1: Dagelijkse zoninstraling
Bron: Joint Research Center, 2014
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pagina 23
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18 Zie pagina 25
17 Zie
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4.1.1. Product
Janssen de Jong BV heeft een energiegevel voor woningen ontwikkeld, welke reeds in de
praktijk is toegepast. In deze energiegevel wordt een leidingnetwerk in het buitenspouwblad
van een geïsoleerde muuropbouw geintegreerd, waarmee de vrij beschikbare warmte uit de
omgeving als gevolg van transmissie en zoninstraling aan de muur wordt onttrokken. Deze
gewonnen warmte dient als voedingsbron voor een brinewater19/water warmtepomp. De
opbouw van het klimaat actieve element bestaat uit een lichtbetonnen binnenblad, een harde
isolatielaag en een buitenblad van in beton gestorte leidingen en steentegels. Deze opbouw, met
een totale dikte van 40 centimeter, heeft een Rc-waarde van 5,4 m2K/W en wordt
geprefabriceerd op de bouwplaats aangeleverd (Janssen de Jong BV, z.j.). De geraamde kosten
van dit geprefabriceerde sandwichgevelelement bedragen afgerond € 405,- per vierkante
meter20 tegen afgerond € 182,- per vierkante meter voor een traditioneel gemetselde gevel met
steenwol isolatie21 (Wijnen, 2014). Vanuit kostentechnisch oogpunt moet hierbij de opmerking
geplaatst worden dat de totale kosten van het geprefabriceerde gevelsysteem kunnen worden
gereduceerd wanneer er voor een enkelbladig geprefabriceerd gevelelement en een andere
esthetische afwerking dan steenstrips gekozen wordt. Zowel de leveringskosten van het
sandwichelement als het zagen en aanleveren van deze steenstrips zijn namelijk de grootste
kostenposten van het energetisch gevelsysteem per vierkante meter (Wijnen, 2014).

Figuur 4.1: Principe energiegevel
Bron: Janssen de Jong BV, 2014

Brinewater bestaat uit een mengsel van water waaraan glycol wordt toegevoegd om bevriezing in de wintersituatie
te voorkomen.
20 Exclusief koppeling slangen en installatietechnische onderdelen (Wijnen, 2014)
21 Inclusief kosten systeemsteiger (Wijnen, 2014)
19
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4.1.2. Proces
Zoals gesteld wordt het totale sandwichgevelelement geprefabriceerd aangeleverd. Janssen de
Jong geeft aan met een volledig geprefabriceerde uitvoering van alle geveldelen een complete
woning in zeven weken te kunnen bouwen (Janssen de Jong, z.j.). Gekeken naar de energetische
waarborging kan worden geconcludeerd dat het gesloten leidingsysteem gevoelig is voor
mechanische beschadiging als gevolg van het boren van gaten in de gevel.
4.1.3. Prestatie
Met betrekking tot de levensduur van het energetisch systeem gaan de materialen en
ethyleenleidingen in de gevel meer dan de gestelde levensduur voor een woning van 75 jaar
mee. Daarnaast is het voor de prestatie eveneens van belang dat er voldoende glycol in het
systeem zit om bevriezing tegen te gaan (Janssen de Jong, z.j.). Dit glycolgehalte zal dus moeten
worden gecontroleerd en eventueel worden aangevuld.
Janssen de Jong BV verklaart met dit systeem jaarlijks een besparing van 45 procent op de
energiekosten ten opzichte van een reguliere HR-ketel te kunnen bewerkstelligen (Janssen de
Jong BV, z.j.). Uit eenzelfde onderzoek naar de toepassing van een soortgelijk energiebesparend
systeem aan de Technische Universiteit Eindhoven blijkt dat de integratie van een dergelijk
systeem in het Nederlandse klimaat jaarlijks onder ideale omstandigheden22 31,5 procent van
de tijd nuttig kan worden gebruikt23. Het gemiddelde jaarlijks rendement van het systeem
bedraagt 41,5 procent (Van Schijndel, 2013). In landen met een Middellands-Zeeklimaat kan dit
rendement onder ideale omstandigheden oplopen tot meer dan 60 procent (Van Schijndel,
2013). Naast klimatologische omgevingsfactoren is dit rendement eveneens afhankelijk van de
afstand van de leidingen ten opzichte van de buitenkant van de gevel24, de dikte van de
toegepaste leidingen25 en de snelheid waarmee de ingaande vloeistof door het leidingsysteem
wordt rondgepompt26.
Vanuit energetisch oogpunt is het effectief gebruik van de gewonnen warmte met een lage
temperatuur een zeer belangrijk aandachtspunt. De meeste energie wordt voornamelijk in de
zomer gewonnen, terwijl deze juist in de winter benodigd is. Deze energie zal dan ook moeten
worden opgeslagen voor de seizoensoverbrugging tussen zomer en winter. Gedurende de
winterperiode is de verwarmingsvraag immers het hoogst, maar kan er niet of nauwelijks
22 Het systeem ondervindt geen hinder van omgevingsfactoren welke negatief werken op de winning van warmte
afkomstig van de zon.
23 De uitgaande watertemperatuur is ten minste 10,7 °C (Van Schijndel, 2013).
24 Hierbij geldt: hoe dichter de leidingen aan de buitenkant van de gevelopbouw zijn geplaatst, hoe beter de
opbrengst (Van Schijndel, 2013).
25 Hierbij geldt: hoe dunner de leidingen, hoe betrouwbaarder het systeem. Luchtbelletjes in het leidingsysteem,
welke de onttrekking van warmte beïnvloeden, worden namelijk gereduceerd (Van Schijndel, 2013).
26 Hierbij geldt: hoe lager de ingaande temperatuur van de vloeistof, des te meer warmte er onttrokken kan worden
(Van Schijndel, 2013).
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warmte worden gewonnen. In het geval van het ontwerp van Janssen de Jong BV wordt deze
energie in een leidingnetwerk onder de vloer opgeslagen. Deze leidingen worden op het zand
ingestort en gescheiden van de vloeropbouw door een hoogwaardige isolatielaag (Janssen de
Jong BV, z.j.).
Als laatste is het optreden van condensatie een (zeer belangrijk) aspect waarmee rekening
gehouden dient te worden. Dit kan voorkomen op momenten dat de zon niet op de gevel schijnt
en de gevel kouder is dan de buitenluchttemperatuur, waardoor deze onder het dauwpunt
komt. Vochtontwikkeling heeft namelijk gevolgen voor de efficiëntie (en daarmee de prestatie)
van het systeem, aangezien water gemakkelijk warmte op kan nemen. Hierdoor dient de gevel
gehydrofobeerd te worden (Janssen de Jong BV, z.j.).
4.1.4. Terugverdientijd
Voor de berekening van de terugverdientijd van een energiegevel ten opzichte van een
traditionele gevelopbouw van het dichte geveldeel in een vrijstaande referentiewoning is vanuit
kostenbesparing uitgegaan van een uitvoering volgens het principe van de metselfabriek
(pagina 20): het buitenspouwblad van de zuidgeoriënteerde energiegevel met de ingestorte
ethyleenslangen

en

steenstrips

(voor

het

bakstenen

uiterlijk)

wordt

enkelbladig

geprefabriceerd aangeleverd en geplaatst, waarna vervolgens in situ aan de binnenzijde verder
wordt gegaan met de uitvoering van de isolerende laag en de binnenmuur. Voor de overige
dichte geveldelen is uitgegaan van een traditioneel gemetselde uitvoering.
In grafiek 4.2. is de terugverdientijd van deze energiegevel gedurende de theoretische
levensduur van 15 jaar voor een warmtepomp, waaraan het systeem dient te worden
gekoppeld, grafisch weergegeven. Het jaarlijkse energieverbruik voor de energiepost
verwarming is bepaald op grond van een vrijstaande referentiewoning, welke is ingevoerd in
het DGMR softwareprogramma ENORM V1.5 en bedraagt 29.450 MJ primaire energie (bijlage I).
In vergelijking met een volledig traditionele gevelopbouw bedraagt de meerprijs27 voor een
dergelijke spouwmuuropbouw met de toepassing van een energetisch gevelsysteem op een
zuidgeoriënteerde gevel afgerond € 35,- per vierkante meter. De totale meerprijs voor de
toevoeging en verwerking van deze zuidgeoriënteerde energiegevel in de vrijstaande
referentiewoning komt neer op een afgeronde totale meerprijs van € 6.537,- (bijlage III).
Voor de variabelen binnen de berekening van de terugverdientijd is telkens uitgegaan van de
meest gunstige uitgangsposities. Zo zijn onder meer kosten voor onderhoud en
rendementsverlies van de installaties, evenals verandering van interne - en externe condities
27

Exclusief installatieonderdelen (Wijnen, 2014)
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gedurende de levensduur buiten beschouwing gelaten

en is

gerekend

met

een

energiekostenbesparing van 45 procent ten opzichte van een reguliere HR-ketel28 (Janssen de
Jong B.V., z.j.).
Dit zou betekenen dat de jaarlijkse energiekosten voor de referentiewoning met de toepassing
van het systeem bij een huidige gasprijs29 afgerond € 346,- bedragen om aan de energiebehoefte
voor verwarming te voldoen. Hierbij is geen rekening gehouden met de vaste gastoeslag (bijlage
III).
Voor de prijsontwikkeling is gebruik gemaakt van het ‘sterk stijgend’-scenario voor gas. Dit
scenario komt voort uit het Vesta-model30 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL,
2014). Uit onderstaande grafische weergave van de terugverdientijd met bovenstaande
parameters kan worden geconcludeerd dat de ontwikkeling vanuit kostentechnisch oogpunt
(gedurende de theoretische levensduur van een warmtepomp) niet rendabel is als
geveltoepassing.
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Grafiek 4.2: Terugverdientijd energiegevel in vrijstaande referentiewoning

Uitgaande van een gelijkblijvend prijspeil voor gas van € 0,65 kan het gevelsysteem theoretisch
in 19 jaar worden terugverdiend. Daarbij is eveneens uitgegaan van verder identieke
omstandigheden zonder onderhoudskosten en een gelijk percentage op de energiebesparing
(bijlage III).
Berekend met de bovenwaarde van een HR107-ketel van 96%
€ 0,65 (Prijspeil 2013/2014)
30 Als referentiescenario binnen dit model geldt de basisberekening: ‘Bij de basisberekeningen is uitgegaan van de
actualisatie van de Referentieraming uit 2012 waarin de energieprijzen eerst sterk stijgen tot 2020 en daarna
afvlakken tot het zichtjaar (2030) van de raming (Verdonk & Wetzels 2012). Omdat voor de periode daarna geen
onderbouwde referenties beschikbaar zijn, is uitgegaan van gelijkblijvende prijzen voor de periode na 2030 tot 2050’
(PBL,2014). Dit betekent dat is uitgegaan van een gasprijs per m3 van respectievelijk € 0,64 in 2010 en € 0,81 in 2030
tot 2050.
28
29
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4.2. Hoogwaardige isolatie
Een andere ontwikkeling binnen de bouwsector richt zich op de isolatielaag en heeft een
reductie van de uitdijende gevelopbouw bij een hogere warmteweerstandswaarde tot gevolg.
Deze geringe dikte wordt bewerkstelligd met de toepassing van een hoogwaardig
isolatiemateriaal, welke een lagere thermische geleidbaarheid (λ-waarde) heeft in vergelijking
met een gangbaar isolatiemateriaal als Rockwool Rockfit 433 Plus steenwol isolatieplaat.
Steenwol wordt als isolatiemateriaal veelvuldig toegepast vanwege de gemakkelijke
verwerkbaarheid, de akoestische - en brandwerende eigenschappen en het opvangen van
bouwoneffenheden (Bouwmeester, 2013).
Een Rockwool Rockfit 433 Plus isolatieplaat heeft een warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,033
W/mK (Rockwool, z.j). Voor de Mupan Ultra XS, een vormvaste isolatieplaat uit glaswol met een
geperforeerde aluminium folie, bedraagt deze lambdawaarde31 van het product 0,028 W/mK
(Saint-Gobain Isover, z.j.). Overige hoogwaardige isolatiematerialen zijn gemaakt van kunststof
isolatiematerialen als PIR32 (Xtratherm SpouwPIR Plus) en Resol hardschuim33 (Kingspan
Kooltherm K8) met een thermische geleidbaarheid van respectievelijk 0,021 en 0,020 W/mK.
Om oneffenheden van het binnenblad op te vangen zijn ook hybride isolatieplaten verkrijgbaar,
welke voornamelijk bestaan uit PIR hardschuim in combinatie met een dunne laag glaswol
(Kingspan TW 50 Plus).
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gevelisolatie zijn de toepassing van aerogel isolatie
en vacuümisolatieplaten (VIP’s). Bluedec is een isolatiedeken op basis van aerogel (Bluedec,
z.j.). Dit materiaal heeft een hoge porositeit en een zeer lage dichtheid, aangezien het product
voor ongeveer 95 procent uit lucht bestaat. Dit resulteert in een lambdawaarde van 0,0135
W/mK (Bluedec, z.j.). Daarnaast heeft het materiaal een hoge drukvastheid, is het zowel
waterafstotend als dampdoorlatend, veroudert het niet en kan het gemakkelijk verwerkt
worden door het op de achtergelegen constructie te spijkeren of nieten (Starink, 2012). Onder
de naam ‘Aerowool’ heeft Rockwool een hybride plaat ontwikkeld, welke is samengesteld uit
een combinatie van aerogel isolatie en steenwol (figuur 4.2). Het product heeft een
warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,019 W/mK en wordt reeds als binnenisolatiesysteem in
combinatie met een gipsplaat uitgevoerd onder de naam ‘Aerorock ® ID’ (Rockwool, z.j).

31 Uitgaande van een Rc-waarde van 3,45 m2K/W en een dikte van 97 mm. Inclusief de invloed van de aluminium
folie. Geraadpleegd op: www.isover.nl (2014).
32 Bron: Xtratherm, 2010.
33 Bron: Kingspan, 2013.
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Een vacuümisolatieplaat bestaat uit samengedrukte microglasvezels met daaromheen een
dampdichte folie. Dit pakket wordt vacuüm gezogen, waardoor er in het geval van de Isodun
vacuümisolatieplaat, een warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,0042 W/mK behaald wordt
(Isodun, z.j.). Kingspan heeft eveneens een soortgelijke vacuümisolatieplaat met een thermische
geleidbaarheid van 0,007 W/mK op de markt gebracht onder de naam ‘Kingspan Optim-R’
(Kingspan, 2013). Voor de verwerking van de panelen is het met betrekking tot het vacuüm van
belang iedere beschadiging van de folie als gevolg van spijkeren, zagen, schroeven of boren te
voorkomen (Isodun, z.j.). Bij toepassing in bijvoorbeeld een spouw wordt daarom gebruik
gemaakt van kunststof (band)ankers, welke tussen de panelen worden geplaatst (Starink,
2012).

Figuur 4.2: Aerorock® ID binnenisolatieplaat
Bron: www.Rockwool.nl (2014)

Figuur 4.3: Kingspan Optim-R vacuümisolatieplaat
Bron: Kingspan insulation B.V., 2013

4.2.1. Product
De meest gangbare hoogwaardige isolatietoepassing in de praktijk is de Kingspan Kooltherm K8
spouwplaat. Deze plaat is gemaakt van Resol hardschuim en aan beide zijden voorzien van een
samengesteld, dampopen (micro geperforeerd) en reflecterende aluminium folie (figuur 4.4).
De platen worden rondom met een sponning uitgevoerd, zodat deze naadloos op elkaar kunnen
worden aangesloten en eventueel kunnen worden afgeplakt (Kingspan, 2013). De prijs per
vierkante meter van een bakstenen spouwmuurconstructie uitgevoerd met deze hoogwaardige
isolatie bedraagt afgerond € 205,- (Wijnen, 2014).
Een hoogwaardige hybride isolatieplaat is de Kingspan Therma TW 50 plus spouwisolatieplaat.
Deze is gemaakt uit PIR hardschuim en eveneens voorzien van meerdere lagen aluminium.
(Kingspan, 2013). Daarnaast wordt de isolatieplaat aan de achterzijde uitgevoerd met een 20
millimeter dikke laag steenwol, waarmee oneffenheden van het binnenblad kunnen worden
opgevangen (figuur 4.5). Hierdoor wordt een valse spouw tussen de isolerende laag en het
binnenblad voorkomen. Deze prijs per vierkante meter voor de toepassing met een
hoogwaardig isolatiemateriaal in een bakstenen spouwmuurconstructie bedraagt afgerond
€ 218,- per vierkante meter (Wijnen, 2014).
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Figuur 4.4: Kingspan Kooltherm K8
Bron: Kingspan Insulation B.V., 2013

Figuur 4.5: Kingspan Therma TW 50 plus
Bron: Kingspan Insulation B.V., 2013

4.2.2. Proces
Deze hoogwaardige isolatieplaten laten zich niet zo gemakkelijk op de spouwankers drukken als
traditionele spouwplaten uit steenwol, waardoor de platen bij een traditionele geveluitvoering
ter plaatse van de spouwankers met een mes moeten worden ingesneden. Een andere
mogelijkheid voor de verwerking van de platen is een aanpassing van de bouwvolgorde: bij de
realisatie van het binnenblad worden niet ook de spouwankers in de muur vermetseld, maar
worden deze pas een stap later, na de verwerking van de isolerende laag, toegevoegd. De eerste
laag isolatieplaten dient hierbij waterpas te worden uitgevoerd, waarna er op minstens drie
plaatsen in de plaat wordt geboord ter bevestiging van de platen tegen de binnenmuur
(Kingspan 2013). Voor deze bevestiging zijn nylon UNI-Flexpluggen op de markt beschikbaar34.
Daar waar nodig wordt een stalen spouwanker in deze pluggen geslagen voor de constructieve
verbinding tussen het binnenblad en buitenspouwblad (Kingspan, 2013). De meerprijs van deze
pluggen bedraagt € 1,24 per vierkante meter35 (Wijnen, 2014).
4.2.3. Prestatie
Zoals in paragraaf 3.2.2.1. is aangegeven kan er met dit product een hogere Rc-waarde tegen een
geringere dikte worden verkregen in vergelijking met de uitvoering van de isolerende laag in
Rockwool Rockfit 433 Plus steenwol. Wanneer de gevel verder traditioneel met thermische
koudebruggen wordt uitgevoerd bedraagt de isolatiewaarde met toevoeging van de Kingspan
Kooltherm K8 isolatieplaat 6,64 m2K/W, ten opzichte van 4,59 m2K/W voor een traditionele
isolatietoepassing in steenwol36. Met deze verhoogde isolatiewaarde wordt het warmteverlies
door transmissie per vierkante meter met 30 procent gereduceerd ten opzichte van eenzelfde
uitvoering van de isolatielaag in steenwol (zie bijlage III). In de gebruikte vrijstaande
referentiewoning levert dit een besparing op van 2.125 MJ primaire energie, omgerekend 67,14
m3 gas op de energiepost voor verwarming (zie grafiek 4.3).
Bron: Gebroeders Bodegraven BV
In de berekening is uitgegaan van 4 UNI-Flexpluggen per m2. De stukprijs bedraagt € 0,31 (Wijnen, 2014).
36 In de berekening is uitgegaan van een kalkzandstenen binnenblad, bakstenen buitenspouwblad, een isolatielaag
met een dikte van 165 mm en een niet geventileerde luchtspouw. In de berekening is een correctiefactor van 0,05
voor convectie en uitvoeringsonnauwkeurigheden meegenomen.
34

35
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Voor de Kingspan Therma TW 50 Plus isolatieplaat bedraagt de isolatiewaarde van de totale
constructie met toevoeging van het hoogwaardig isolatiemateriaal bij een traditionele
uitvoering 5,95 m2K/W. Hiermee wordt ten opzichte van eenzelfde uitvoering van de
isolatielaag in steenwol het warmteverlies door transmissie per vierkante meter met 22 procent
gereduceerd en is er een besparing van 1.772 MJ primaire energie op de energiepost voor
verwarming (zie bijlage III). Het totale energieverbruik bij een gelijke dikte van de gevelopbouw
met een verschillende (hoogwaardige) isolatietoepassing in de vrijstaande referentiewoning is
te vinden in grafiek 4.3.
In deze grafiek is tevens te zien dat de energiepost voor koeling als gevolg van de verhoogde
isolatiewaarde zoals eerder gesteld toeneemt, wat weer van negatieve invloed is op de totale
energiebesparing. Deze totale energiebesparing, met inbegrip van de energiepost voor koeling,
bedraagt bij de toepassing van de Kingspan Kooltherm K8 en de Kingspan Therma TW 50 Plus
isolatie respectievelijk 1.901 MJ en 1.560 MJ primaire energie per jaar37 ten opzichte van een

Primair energieverbruik [MJ] →

uitvoering van de isolerende laag in steenwol.
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Grafiek 4.3: Primair energieverbruik in vrijstaande referentiewoning*
bij een gelijke dikte van de isolerende laag
*referentiewoning ingevoerd in DGMR softwareprogramma ENORM V1.5

4.2.4. Terugverdientijd
Uit grafiek 4.4. kan worden geconcludeerd dat een investering in de toepassing van een
hoogwaardig isolatiemateriaal als Kingspan Kooltherm K8 of Kingspan TW 50 plus ten opzichte
van steenwol isolatie op grond van de terugverdientijd over een periode van 35 jaar (tot aan
2050) niet rendabel is. De Kooltherm K8 isolatieplaat heeft ten opzichte van steenwol isolatie
37

Gegevens ingevoerd in vrijstaande referentiewoning met het DGMR softwareprogramma ENORM, uitgaande van
een gelijke Rc-waarde voor de overige gebouwdelen en gelijkblijvende gebouwcomponenten.
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een afgeronde meerprijs van € 21,-. De totale meerprijs voor een dergelijke toepassing in de
referentiewoning komt hiermee neer op € 3.978,-. Daar staat, zoals eerder gesteld, een
opbrengst van 2.125 MJ primaire energie tegenover. Voor de Kingspan TW 50 plus isolatieplaat
geldt dat deze ten opzichte van steenwol isolatie een meerprijs van € 35,- per vierkante meter
(Wijnen, 2014) heeft, waarmee de totale afgeronde meerprijs voor de toepassing in de
referentiewoning € 6.506,- bedraagt. In dit geval staat er een opbrengst van 1.772 MJ primaire
energie op de energiepost voor verwarming tegenover.
Met betrekking tot de berekening van de terugverdientijd is ook onderstaande grafische
weergave van de terugverdientijd uitgegaan van de meest gunstige uitgangspunten binnen de
verschillende variabelen (zie bijlage III). De opbrengst is het verschil tussen de jaarlijkse
energiekosten voor een gelaagde spouwmuuropbouw met de toepassing van respectievelijk een
Kingspan Kooltherm K8 spouwplaat en een Kingspan TW 50 Plus isolatieplaat tegenover een
isolatielaag uitgevoerd in steenwol bij een gelijke dikte. Net als bij de energiegevel is de
opbrengst eveneens berekend met het ‘sterk stijgend’-scenario van het PBL voor de

Opbrengst [€] →

gasontwikkeling als meest gunstige scenario voor de terugverdientijd (PBL, 2014).
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Grafiek 4.4: Terugverdientijd Kingspan TW 50 plus en Kingspan Kooltherm K8 ten
opzichte van Rockwool Rockfit 433 Plus steenwol isolatie in de referentiewoning

Wanneer wordt uitgegaan van een onveranderd prijspeil ten opzichte van de huidige gasprijs
onder verder identieke omstandigheden zou de traditionele uitvoering van de gevel met een
Kingspan Kooltherm K8 isolatieplaat ten opzichte van een uitvoering met Rockwool Rockfit 433
Plus steenwol isolatie bij een gelijke dikte pas in 92 jaar terugverdient zijn, tegenover een
theoretische terugverdientijd van 179 jaar voor de uitvoering van de traditionele spouwmuur
met de Kingspan TW 50 Plus isolatieplaat. Het mag voor zich spreken dat de investering op
grond van deze terugverdientijden in beide gevallen niet rendabel zijn.
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Ook wanneer de Kingspan Kooltherm K8 isolatieplaat energetisch optimaal (zonder thermische
koudebruggen) wordt uitgevoerd blijkt investering op grond van de terugverdientijd niet
rendabel te zijn. De isolatiewaarde van de totale gevelopbouw met deze uitvoering zonder
thermische koudebruggen en bij een gelijke dikte bedraagt 7,82 m2K/W. In de vrijstaande
referentiewoning zorgt dit voor een reductie van 2.834 MJ primaire energie voor de energiepost
verwarming ten opzichte van een traditionele uitvoering in Rockwool Rockfit 433 Plus steenwol
met thermische koudebruggen. De jaarlijkse besparing met de huidige gasprijs komt in dit geval
neer op € 58,20 per jaar.
Door de meerprijs van afgerond € 23,- per vierkante meter ten opzichte van een traditionele
geveluitvoering in steenwol met het aantal vierkante meter metselwerk van de vrijstaande
referentiewoning te vermenigvuldigen, komt de totale afgeronde meerprijs voor een
hoogwaardige isolatietoepassing in de vrijstaande referentiewoning uit op € 4.209,-.
De terugverdientijd voor een energetisch optimale toepassing zonder thermische koudebruggen
van een Kingspan Kooltherm K8 isolatieplaat bij een veranderende gasprijsontwikkeling
volgens het ‘sterk stijgend’-scenario van het PBL wordt grafisch weergegeven in grafiek 4.5.
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Grafiek 4.5: Terugverdientijd Kooltherm K8 zonder koudebruggen ten opzichte van
een traditionele uitvoering van Rockwool Rockfit 433 Plus steenwol isolatie (met
koudebruggen) in de referentiewoning

Theoretisch gezien kan de terugverdientijd worden bepaald door de meerprijs voor de
referentiewoning te delen door de jaarlijkse besparing. In dit geval wordt wederom uitgegaan
van onveranderde omstandigheden, een vaste gasprijs en uitsluiting van de energiepost voor
koeling. Ook overige installatietechnische factoren en veranderende condities (zowel intern als
extern) worden buiten beschouwing gelaten. Onder deze randvoorwaarden is de theoretische
terugverdientijd voor de integratie van het systeem in de vrijstaande referentiewoning 73 jaar
(Bijlage III).
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4.3. Phase Change Materials
Een nieuwe ontwikkeling, welke afkomstig is uit de nanotechnologie, is de toepassing van de
warmteaccumulerende

eigenschappen

van

Phase

Change

Materials

(PCM).

Deze

faseovergangsmaterialen kunnen relatief grote hoeveelheden energie opnemen en op een later
tijdstip afstaan door te stollen of te smelten (TNO, 2010). Dit verschijnsel van
warmteaccumulatie is te vergelijken met een koelelement. In de vriezer verandert het water van
het element in ijs. Vervolgens staat het element zijn opgeslagen energie in een koelbox af,
waardoor drink- en etenswaren worden gekoeld. Wanneer het ijs is gesmolten heeft het
koelelement al zijn opgeslagen energie afgegeven en moet het voor hergebruik weer opnieuw in
de vriezer worden gelegd, waarna weer nieuwe energie kan worden opgeslagen en het water in
het element opnieuw verandert in ijs. Een faseovergangsmateriaal werkt volgens ditzelfde
principe, alleen dan bij een hogere (binnen)temperatuur. De opgeslagen energie is in dit geval
dus warmte.
4.3.1. Product
Thermusol® is een gepatenteerd product van Salca BV waarbij een faseovergangsmateriaal
bestaande uit speciale zoutkristallen wordt verpakt in lucht en waterdichte microcapsules. Deze
zoutkristallen zorgen voor de opslag en afgifte van warmte door de overgang van vaste naar
vloeibare vorm en vice versa (Salca BV, z.j.). Met dit warmteaccumulerend vermogen vindt het
product zijn toepassing binnen de bouwpraktijk in panelen met twee lagen brandvertragend
vezelmateriaal voor de klimaatbeheersing van het gebouw (figuur 4.6), als toevoeging aan een
bouwmateriaal (beton, baksteen en gips) of in een buffervat (zonneboiler) ter verhoging van de
warmteopslag capaciteit (figuur 4.7). Naargelang de toepassing kan het smeltpunt van het
product worden geoptimaliseerd. De meerkosten van het product K-Block bedraagt € 60,- per
vierkante meter zonder aanvullende voorzieningen voor nachtventilatie38. (Salca BV, z.j.).

Figuur 4.6: K-Block
Bron: Salca BV, z.j.

38

Figuur 4.7: Thermupod
Bron: Salca BV, z.j.

Inclusief installatiekosten (Salca, z.j.)
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4.3.2. Proces
Vanwege de eigenschappen van het Phase Change Material geldt het product als toevoeging op
het eveneens warmteaccumulerend vermogen van het binnenblad en buitenspouwblad. Hierbij
moet de opmerking geplaatst worden dat het product niet als vervanging van de isolerende laag
bij koud weer kan dienen, waardoor er eveneens isolatie aan de constructie dient te worden
toegevoegd. Een eventuele toevoeging van het product aan het binnen- of buitenspouwblad
brengt uitvoeringstechnisch nieuwe aandachtspunten met zich mee. Een mogelijkheid is om
deze microcapsules in de perforaties van de keramische blokken aan te brengen (Alawadhi,
2007; Silva & Vicente, 2014). Gelijkend op een onderzoek van Cabeza et al. (2009) kan een
andere mogelijkheid worden gevonden in de toepassing van het product K-Block tussen de
isolerende laag en het binnenblad van de spouwmuur. De ringen vergemakkelijken hierbij de
bevestiging of ophanging van het product, maar er dient ook rekening te worden gehouden met
de bevestiging van de isolerende laag. Deze bevestiging mag de PCM laag niet doorboren en de
isolerende laag dient direct tegen de laag bevestigd te worden om een valse spouw tussen beide
lagen te voorkomen. Tot dusver is het product echter nog niet in een traditionele
spouwmuurconstructie toegepast (Salca, z.j.).
4.3.3. Prestatie
De levensduur van het faseovergangsmateriaal wordt bepaald op ongeveer 30 jaar, waarmee
het product 10.000 cycli van de opname en afgifte van warmte heeft doorlopen
(Wijkrijgenkippen, 2011). Het is onbekend wat en hoeveel het eventuele (jaarlijkse)
rendementsverlies van het product is. Aangezien het product en zijn integratie in de
bouwwereld nog in de kinderschoenen staat is er geen informatie beschikbaar over de prestatie
van het product als toepassing in een spouwmuurconstructie in het Nederlandse klimaat. Met
een aantal internationale onderzoeken is echter getracht inzicht te verkrijgen in de toepassing
van een Phase Change Material in een gevelopbouw met keramisch binnenblad en isolatie. In
deze onderzoeken is de invloed van deze toepassing op de temperatuurschommelingen van het
binnenklimaat en de energiebesparing van het gebouw onderzocht. Uit simulatieonderzoek van
Silva & Vicente (2014) blijkt dat met de toevoeging van een PCM in het midden van een
keramisch binnenblad, in combinatie met een isolerende laag39, de warmteopslagcapaciteit van
het binnenblad wordt verhoogd, waarmee temperatuurschommelingen van het binnenklimaat
worden gereduceerd (Silva & Vicente, 2014).
Dit zegt echter nog niets over de energiebesparing welke onder meer afhankelijk is van het
gebouwontwerp en de oriëntatie, de buitencondities (zoninstraling, omgevingsfactoren en
temperatuur), de thermische eigenschappen en dikte van de toegepaste gevelmaterialen en het
39

XPS met een dikte van 10 mm (Silva & Vicente, 2014).
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type, de hoeveelheid en de locatie van het faseovergangsmateriaal (Silva & Vicente, 2014). Uit
twee onafhankelijke onderzoeken met een verschillend klimaat blijkt dat met de integratie van
het faseovergangsmateriaal in het midden van een massieve, ongeïsoleerde wand de
warmtestroom het meest wordt gereduceerd (Alawadhi, 2007; Djamila et al., 2013).
Cabeza, Castell, Martorell, Medrano en Pérez (2009) hebben experimenteel onderzoek gedaan
naar de toepassing van een PCM in vier verschillende gevelconstructies, waaronder een
traditionele isolatiespouwmuur40 en een massieve muuropbouw41, in het Spaanse klimaat. Aan
deze gevelconstructies is een warmtepomp toegevoegd om de binnentemperatuur constant en
voor alle gevelconstructies gelijk te houden. Uit dit onderzoek blijkt dat de toevoeging van een
PCM een energiebesparing van 15 procent oplevert ten opzichte van een gevelconstructie
zonder faseovergangsmateriaal (Cabeza et al., 2009). Net als in het onderzoek van Alterman et
al. (2012) naar voren komt, blijkt het warmteaccumulerend vermogen van het materiaal dus
van invloed op de energieprestatie van het gebouw.
4.3.4. Terugverdientijd
Uitgaande van een levensduur van 30 jaar van het product (wijkrijgenkippen, 2011) kan vanuit
kostentechnische overweging, net als bij voorgaande ontwikkelingen, gesteld worden dat de
investering voor de toevoeging van een PCM aan een traditionele spouwmuur verre van
winstgevend is; de terugverdientijd is immers te lang. Bij een meerprijs van € 60,- ten opzichte
van een traditionele spouwmuuropbouw (Salca BV., z.j.) bedraagt de totale meerprijs voor de
toepassing van de ontwikkeling in de vrijstaande referentiewoning € 11.178,-. Ook in deze
grafische weergave van de terugverdientijd in grafiek 4.5 is uitgegaan van de meest gunstige
uitgangspositie voor de verschillende variabelen, waarbij de opbrengst is berekend aan de hand
van een gasprijsontwikkeling met een ‘sterk stijgend’-scenario (PBL, 2014). Deze opbrengst is
het verschil tussen de jaarlijkse kosten voor een traditionele spouwmuur en de toevoeging van
een PCM aan deze gevelopbouw. Conform het experimenteel onderzoek van Cabeza et al. (2009)
is met de toevoeging van een PCM uitgegaan van een energiebesparing van 15 procent (Cabeza
et al., 2009). Met betrekking tot het Nederlandse klimaat is dit een grove aanname42. Het
eventuele rendementsverlies gedurende de levensduur van de PCM is door het ontbreken van
de desbetreffende informatie niet meegenomen.

40 1) Binnenblad uit geperforeerde baksteen 2) PCM laag uit Paraffine met een smelttemperatuur van 27 °C 3)
Isolatielaag uit 5 centimeter PU (Polyuretheen) 4) Luchtlaag 5) Holle baksteen met pleisterlaag (Cabeza et al., 2009).
41 1) Stucwerk 2) PCM laag uit Paraffine met een smelttemperatuur van 25 °C 3) Geperforeerde keramische blokken
4) Pleisterlaag (Cabeza et al., 2009).
42 Voor een validatie van de energiebesparing dankzij de toevoeging van PCM in de traditionele spouwmuur in het
Nederlandse klimaat zal nader experimenteel onderzoek gedaan moeten worden.
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Onder deze uitgangspunten kan een energiebesparing van 145 m3 gas per jaar aan de
toevoeging van een PCM in een traditionele spouwmuurconstructie van de vrijstaande
referentiewoning worden toegekend (zie bijlage III).
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Grafiek 4.5: Terugverdientijd PCM als toevoeging in een traditionele spouwmuuropbouw

De toevoeging van een PCM aan een traditionele spouwmuurconstructie bij een onveranderd
prijspeil ten opzichte van de huidige gasprijs kan theoretisch pas in 119 jaar worden
terugverdiend. Net als in de vorige ontwikkelingen zijn veranderende gebouw- en
omgevingsfactoren in de berekening uitgesloten. Dit geldt ook voor het eventuele
rendementsverlies van het faseovergangsmateriaal.
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5. Conclusie en aanbevelingen
Op grond van het onderzoek kunnen voor de eerste deelvraag, waarin wordt gekeken naar de
invalshoeken product, proces en prestatie in relatie tot de totale gevelopbouw met bakstenen
buitenspouwblad, de volgende conclusies worden aangedragen:
Allereerst is de gelaagde spouwmuurconstructie in vergelijking met overige bakstenen
bouwmethoden vanuit de invalshoeken product, proces en prestatie en bijbehorende opgestelde
criteria de beste bakstenen bouwmethode. De toepassing van een autonoom buitenspouwblad
in een steensmuur is hierbij het beste geclassificeerd, onder de randvoorwaarden dat de
bakstenen gevel verdiepingshoog wordt uitgevoerd en een constructieve functie voor de
oplegging van een balkon met bijbehorende hulpconstructie krijgt toegewezen. Hierdoor kan de
isolerende laag zonder constructieve doorbrekingen worden gerealiseerd, waarmee de totale
bakstenen gevelopbouw energetisch optimaal presteert. Wanneer de gevel niet met beide
randvoorwaarden kan worden gerealiseerd is de traditioneel gelaagde spouwmuuropbouw op
grond van de beoordelingscriteria vanuit de invalshoeken product, proces en prestatie de meest
gerechtvaardigde bakstenen bouwmethode.
Ten tweede richten ontwikkelingen ten aanzien van de totale gevelopbouw zich op de
energiegevel, de toepassing van een hoogwaardig isolatiemateriaal en het gebruik van Phase
Change Materials (PCM). Voor alle drie de gevelontwikkelingen kan op grond van de
beschikbare en bestudeerde informatie voor enkel het dichte geveldeel in een vrijstaande
referentiewoning worden geconcludeerd dat de investering in alle gevallen niet rendabel is; de
terugverdientijd is immers te lang. Deze ontwikkelingen zullen dan ook nooit enkel vanuit
kostentechnische overweging worden gekozen als toevoeging aan een gevel. De energiegevel
heeft van alle ontwikkelingen de kortste terugverdientijd. Daarnaast kan voor het product
baksteen in combinatie met de ontwikkeling van de energiegevel gesteld worden dat vanuit
kostentechnisch oogpunt de toepassing van steenstrips een grote kostenpost is op de totale
kostprijs per vierkante meter.
Uitbreiding van deze kennis zou tot nieuwe inzichten kunnen leiden. Zo is met betrekking tot de
classificatie van de verschillende bakstenen bouwmethoden telkens rekening gehouden met de
verschillende functievervullingen van de gevel, waarbij voor alle bouwmethoden is uitgegaan
van een dragende functievervulling van het binnenblad. In de verschillende woningtypen hoeft
echter niet elk binnenblad dragend uitgevoerd te worden. In het verslag is dit reeds aan bod
gekomen met het voorbeeld van de metselfabriek, waarbij het binnenblad eveneens niet
dragend wordt uitgevoerd. Door deze constructieve functievervulling van het binnenblad niet
mee te nemen is een andere gevelopbouw mogelijk. Onderzoek vanuit de verschillende
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invalshoeken naar een bakstenen gevelopbouw zonder dragend binnenblad geldt dan ook als
aanvulling op de conclusies uit dit onderzoek.
Tot slot blijkt uit literatuuronderzoek naar de energiebesparing van zowel verschillende
bakstenen bouwmethoden, zoals ‘Burögebäude 2226’, als de toevoeging van een
faseovergangsmateriaal aan de traditionele spouwmuur dat energiebesparing, naast de
isolatiewaarde, in relatie staat met het warmteaccumulerend vermogen van materialen.
Refererend naar het onderzoek van Alterman et al. (2014), waarin de energiebesparing in
relatie tot de isolatiewaarde en het warmteaccumulerend vermogen van verschillende
gevelconstructies is onderzocht, blijkt dat het gebruik van massa in het buitenspouwblad van
positieve invloed is op het energieverbruik in vergelijking met andere gevelconstructies met
een hogere isolatiewaarde. Voor de validering van deze relatie zou een dergelijk onderzoek
eveneens voor het Nederlandse klimaat gedaan moeten worden.
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DEEL II
Conform deelvraag 2 worden in het tweede deel de invalshoeken product, proces en prestatie in
relatie tot de baksteen op productniveau behandeld, om te komen tot een productontwikkeling
voor het bakstenen buitenspouwblad. In de onderzoeksfase worden vanuit de invalshoeken
aanvullende criteria opgesteld en wordt tevens een productanalyse van soortgelijke
systeemontwikkelingen van het product baksteen gedaan. Hierbij wordt zowel gekeken naar de
positieve en negatieve kanten als de kansen en bedreigingen van de beoogde
productontwikkeling. Vervolgens worden verschillende systeemconcepten aan de hand van
deze aspecten geanalyseerd. Voor het beoogde systeem worden varianten in de ontwerpfase
opgesteld, waaruit één ontwerp voortvloeit. Dit ontwerp wordt vervolgens verder uitgewerkt.
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6. Milieubelasting baksteen
Op productniveau staat de energetische prestatie in relatie met de milieubelasting binnen de
gehele levensduurketen van het toegepaste bouwproduct. Met een levenscyclusanalyse (LCA)
worden de voor- en nadelen op milieugebied van dit toegepaste bouwproduct, gedurende de
gehele levensduurfasen ‘van wieg tot graf’ in kaart gebracht. In deze analyse wordt conform
NEN 8006:2004 uitgegaan van een functionele levensduur van 75 jaar voor het gebouw (MRPI,
2012). Het product baksteen komt in een dergelijke berekening minder goed naar voren,
aangezien de bewezen levensduur van het product door de eeuwen heen veel groter is dan de
beredeneerde levensduur van het gebouw. Van den Dobbelsteen & de Jong (2009) stellen dan
ook dat voor een eerlijk beeld materialen meer vanuit hun bewezen levensduur zouden moeten
worden beschouwd (Van den Dobbelsteen & de Jong, 2009). Daarnaast geldt dat woningen
gemiddeld genomen veel langer dan deze gerefereerde levensduur van 75 jaar blijven bestaan43
(SEV, 2004). Wanneer beide aspecten in een levenscyclusanalyse worden meegenomen zal ook
het feitelijke milieuprofiel van baksteen(metselwerk) gunstiger uitpakken.
Binnen de levensduurketen is de sloopbeslissing een belangrijke levensindicator van woningen
(SEV, 2004). Het SEV (2004) concludeert uit een representatieve steekproef onder de sociale
huurwoningen44 dat het grootste deel van deze woningen op grond van bouwtechnische
motieven en woontechnische tekortkomingen wordt gesloopt. Deze bouwtechnische motieven
hebben betrekking op zowel constructieve (waaronder slechte funderingen) als bouwfysische
aspecten (waaronder onvoldoende thermische of akoestische isolatie). Vanuit het laatste aspect
gezien zullen woningen, en daarmee de gevelopbouw, met het oog op een energieneutrale
woningvoorraad in de nabije toekomst energetisch gezien steeds beter moeten presteren om
tegemoet te komen aan de strenger wordende normen (SEV, 2004). De woontechnische
tekortkomingen hebben vooral te maken met te klein, te smal of te laag (SEV, 2004). Op grond
van deze bouwtechnische - en woningtechnische redenen heeft de sloopbeslissing eveneens een
negatief effect op de levensduur en daarmee de milieubelasting van het gevelproduct baksteen.
De gevel zou dan ook moeten kunnen anticiperen op uitbreiding en upgrading van de
gebouwschil met (toekomstig) energie-efficiënte innovaties (SEV, 2004).

43
44

Conclusie komt voort uit empirisch onderzoek van Hasselaar (OTB) (SEV, 2004).
Onderzoek uitgevoerd door Andeweg-van Battum (TU Delft) (SEV, 2004).
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7. Onderzoeksfase
7.1. Criteria-analyse
Naast het reeds opgestelde Programma van Eisen worden aanvullende criteria opgesteld,
waaraan de productontwikkeling op het productniveau van de baksteen moet voldoen. Deze
aanvullende criteria komen zowel voort uit de multi-criteria analyse in het eerste deel van het
onderzoek als uit het literatuuronderzoek naar de levensduurketen van het product baksteen en
staan in relatie tot de invalshoeken product, proces en prestatie.
Product
- De productontwikkeling kan in een halfsteens muur van een gelaagde spouwmuurconstructie
worden uitgevoerd, waarbij rekening gehouden wordt met de constructieve verbinding tussen
het binnen- en buitenspouwblad.
- De productontwikkeling kan in een steensmuur van een gelaagde spouwmuurconstructie
worden uitgevoerd, waarbij de randvoorwaarden gelden dat de muur verdiepingshoog wordt
uitgevoerd, er een balkon op de muur wordt opgelegd en er een hulpconstructie voor de muur
komt te staan voor de oplegging van het balkon aan de andere zijde.
Proces
- De bouwtijd wordt verkort door de reductie van het aantal handelingen en een
vereenvoudigde verwerking van de productontwikkeling, waarbij rekening gehouden wordt
met de constructieve -, bouwfysische -, energetische – en kostentechnische aspecten.
Prestatie
- De productontwikkeling komt tegemoet aan de milieubelasting van het product baksteen door
te anticiperen op een verbetering van de energetische prestatie en uitbreiding van de gevel,
zodat sloop van de buitengevel (en daarmee een levensduurreductie van het product baksteen)
wordt tegengegaan.
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7.2. Productanalyse
Er zijn reeds twee producten op de markt welke voldoen aan een aantal van de hiervoor
genoemde criteria. Het stapelprincipe van het eerste product laat zich nog het best rijmen met
een legoblokje en heet dan ook als vanzelfsprekend ‘ClickBrick’ (Daas Baksteen, 2003). Net als
lego wordt ook het door Daas Baksteen ontwikkelde systeem niet gemetseld, maar ‘droog’ op
elkaar gestapeld. Dit zorgt ervoor dat de gevel demontabel is en eenvoudig kan worden
gerealiseerd. Bij het tweede systeem worden de bakstenen aan een staalconstructie opgehangen
onder de naam ‘LeeBrick’ (bouwwereld, 2009).
7.2.1. ClickBrick
Product
De ClickBrick-baksteen is een geperforeerde strengperssteen met een afmeting van 240 x 90 x
100 millimeter, welke na droging precies op maat gefreesd wordt. Naast deze kalibratie wordt
er een groef in beide platte vlakken van de baksteen aangebracht, zodat de stenen met een RVSclip aan elkaar kunnen worden bevestigd. De perforaties zorgen voor een gewichtsreductie van
de baksteen. Dit leidt tot een vermindering van de benodigde grondstof en een verbeterde
hanteerbaarheid. Naast een andere verwerkingsmethode ontstaat er dankzij dit modulair
stapelsysteem eveneens een veranderende baksteenesthetiek: met het elimineren van de natte
verwerkingsmethode verdwijnt ook het voegwerk letterlijk en figuurlijk uit beeld en krijgt de
gevel een meer natuurstenen uiterlijk. Voor de realisatie van de gevel zijn vanuit producttechnisch oogpunt verschillende steenformaten45 benodigd (Daas Baksteen, 2003). Deze
verscheidenheid is van nadelige invloed op de productie, verwerking en daarmee de kosten. De
formaten vragen namelijk een aparte behandeling tijdens de productie en extra aandacht voor
een goede verwerking. De totale prijs van het systeem ligt, in vergelijking met een traditionele
uitvoering, hoger46 en is afhankelijk van de al dan niet bewerkelijke uitvoering van het
desbetreffende project. Projecten met veel zaagwerk, boringen en veel vorm- of passtenen
brengen inherent een hogere prijs met zich mee (Daas Baksteen, 2013).

Figuur 7.1: ClickBrick droogstapelsysteem
Bron: Daas Baksteen, 2003
Naast hele en halve (dagkant)stenen ook hoekstenen en lateistenen (Daas Baksteen, 2003)
Bij de beoordeling van de kosten is uitgegaan van een verder traditionele spouwuitvoering voor binnenblad en
isolerende laag
45
46
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Proces
Voor deze goede verwerking van het product in de gevel dient de kimlaag47 zowel in horizontale
als verticale richting volledig waterpas te worden uitgevoerd. Om oneffenheden van de
onderliggende constructie op te vangen wordt deze laag in de specie gelegd. Na uitharding van
deze laag worden de clips in de groeven tussen twee stenen bevestigd en wordt de volgende rij
stenen gestapeld. Geprofileerde slagspouwankers worden tussen twee stenen geplaatst en
ingeklemd in de uitsparing van de RVS-clip. Aangezien er geen specie- of lijmbaarden in de
ruimte van de luchtspouw kunnen ontstaan wordt de spouw met een breedte van 20 millimeter
uitgevoerd. In een aantal stenen zit een uitsparing, welke ruimte biedt aan de stalen latei, het
oplegvilt en de glijfolie. Deze lateistenen zorgen ervoor dat de latei met een minimale
opleglengte van 110 millimeter zonder verstoring van het esthetisch beeld kan worden
verwerkt. Als laatste worden vanuit constructief oogpunt alle bovenste drie lagen onder
horizontale gevelbeëindigingen met een minimale lijmvoeg van minder dan 0,5 millimeter
verlijmd (Daas Baksteen, 2003).
Prestatie
Doordat er geen metselspecie of ander vulmiddel gebruikt voor de verbinding van de stenen
zijn de voegen van de gevel open, wat zorgt voor een verbeterde drukvereffening48 tussen de
buitenlucht en luchtspouw in vergelijking met een gemetselde gevel. Hierdoor verloopt de
droging van het buitenblad sneller en gelijkmatiger (Daas Baksteen, 2003).
Daarnaast kan de levensduur van het product baksteen worden verlengd wanneer er een
energetische upgrading van de gevel plaatsvindt. Het ingesloten systeem zorgt er namelijk voor
dat gevel gedemonteerd kan worden. Hierdoor kan het buitenspouwblad na opwaardering weer
met dezelfde stenen worden opgebouwd.
7.2.2. LeeBrick
Product
In het LeeBrick® bouwsysteem van Leebo worden de bakstenen eveneens zonder gebruik van
metsel- en voegmortel verwerkt. De bakstenen worden in dit droogstapelsysteem niet gestapeld
zoals bij het ClickBrick-systeem het geval is, maar opgehangen aan profielen met een L-vormige
doorsnede. De stenen worden hiervoor voorzien van een inkeping aan de kopse zijden. Door te
variëren met de positie en diepte van de inkepingen kunnen de bakstenen in het gevelvlak
verspringen, waardoor er reliëf in het gevelbeeld ontstaat (Bouwwereld, 2009). In principe kan
elk type baksteen gebruikt worden, al krijgen de strengpersvarianten de voorkeur omdat
Eerste laag stenen welke volledig waterpas wordt uitgevoerd om onregelmatigheden van onderliggende
bouwuitvoering op te vangen.
48 Drukverschil tussen de buitenzijde en luchtspouw als gevolg van windbelasting op de gevel.
47
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inkepingen machinaal te maken zijn (Bouwwereld, 2009). Voor de hoekoplossingen zijn aparte
vormstenen benodigd. Deze vormstenen worden in tegenstelling tot de overige stenen verlijmd
(Bouwwereld, 2007).

Figuur 7.2: LeeBrick®-systeem toegepast in gevel van het ROC in Almelo
Bron: www.bouwwereld.nl (2014)

Proces
Het LeeBrick-droogstapelsysteem wordt geprefabriceerd aangeleverd. Op de bouwplaats
worden deze elementen aan de achtergelegen LeeFrame constructie bevestigd door middel van
metalen schroefverbindingen (Leebo, z.j.).
Prestatie
Net als het ClickBrick-systeem zijn de gevelelementen van het LeeBrick-droogstapelsysteem
demontabel, waardoor de gebruikte materialen na demontage opnieuw te gebruiken zijn
(Leebo, z.j.).
Strengths en opportunities productontwikkeling
Beide systemen anticiperen op een verlenging van de levensduur van baksteen dankzij een
demontabele uitvoering, waarbij de natte verwerkingsmethode van het product wordt
geëlimineerd. Tezamen met een vereenvoudigde verwerking en een reductie van het aantal
handelingen komt dit de bouwtijd ten goede. In beide droogstapelsystemen ligt er een
aanvullende kans voor een nieuwe productontwikkeling, welke aansluit op de eerder gestelde
criteria uit het gevelonderzoek. De droogstapelsystemen brengen namelijk afwijkende stenen
voor de hoekoplossingen met zich mee, hetgeen ook nadelig is binnen het productieproces.
Kansen liggen dan ook in een droogstapelsysteem waarbij zo min mogelijk verschillende
steentypen benodigd zijn.
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7.3. SWOT-matrix productontwikkeling
Uit beide voorgaande analyses wordt vanuit de invalshoeken product, proces en prestatie een
SWOT-matrix ten aanzien van de productontwikkeling van het bakstenen buitenspouwblad
opgesteld. In een SWOT-matrix worden zowel de sterke en negatieve punten (Strengths en
Weaknesses) als de kansen en bedreigingen (Opportunities en Threats) van de
productontwikkeling benoemd.
STRENGTHS

WEAKNESSES

- Demontabel (prestatie)

- Integraal ontwerp open en dichte
geveldelen

- Snellere bouwtijd (proces)

- Veranderende baksteenesthetiek
- Maattolerantie
- Prijs

OPPORTUNITIES

THREATS

- Reductie aantal benodigde steentypen

- Constructieve connectie binnenblad

- Steens- en halfsteens uitvoering
(product)

- Productieproces

Figuur 7.3: SWOT-matrix productontwikkeling

Strengths
Door middel van een droogstapelsysteem richt de nieuwe productontwikkeling zich op de
sterke punten, welke in relatie staan met een demontabel systeem en een snellere bouwtijd.
Door het buitenspouwblad met een demontabel systeem te realiseren kan de gevel anticiperen
op een verbetering van de energetische prestatie en eventuele uitbreiding, zodat sloop van de
gevel wordt tegengegaan. De gevel kan worden afgestapeld en na de aanpassing weer worden
opgebouwd, waarmee tegemoet gekomen wordt aan de milieubelasting van het product
baksteen. Met de eliminatie van de natte verwerkingsmethode wordt het risico op kalk- en
zoutuitbloei getackeld en is de realisatie minder afhankelijk van weersomstandigheden. Deze
weersonafhankelijkheid zorgt samen met het gebruik van grotere elementen en een
vereenvoudigde verwerkingsmethode voor een snellere bouwtijd. De verwerkingsmethode
richt zich zowel op het systeem als de hanteerbaarheid van de elementen.
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Weaknesses
Inherent aan de productontwikkeling van een systeem met dergelijke voordelen kleven nadelen,
welke betrekking hebben op de maattolerantie, het ontwerp, het gevelbeeld en de prijs.
Vanwege de benodigde maatvastheid van dergelijke systemen kunnen onnauwkeurigheden in
het productieproces of de realisatie moeilijk worden opgevangen, waardoor aansluitingen
tussen dichte en open geveldelen op elkaar afgestemd moeten worden. De eliminatie van de
natte verwerkingsmethode zorgt ook voor een veranderend gevelbeeld, waarbij de afmetingen
van de voegen worden geminimaliseerd. Daarnaast is het kostenaspect van belang, welke mede
afhankelijk is van de bewerkelijkheid van de verwerking gerelateerd aan het project.
Opportunities
Een reductie van het aantal afwijkende steentypen, dat vanuit esthetisch opzicht voor het
huidige droogstapelsysteem benodigd is, behoort tot één van de kansen voor een nieuwe
productontwikkeling. Ook de uitvoering van de bakstenen gevel in zowel een steens- als
halfsteens muur biedt vanuit energetisch opzicht kansen (zie: 3. Multi-criteria analyse).
Threats
De constructieve connectie met het binnenblad bij een halfsteens uitvoering van de gevel en de
maakbaarheid van de productontwikkeling binnen het productieproces zijn een belangrijk punt
van aandacht binnen de nieuwe ontwikkeling.
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8. Systeemconcepten
De onderstaande systeemconcepten hebben een demontabel droogstapelsysteem als
uitgangspunt en richten zich op de positieve punten en kansen uit de SWOT-matrix. De
beoordeling van deze systeemconcepten gebeurt op grond van deze aspecten, waaraan plussen
of minnen worden toegewezen. De negatieve punten en de bedreigingen worden in deze
beoordeling van de systeemconcepten niet meegenomen. Dit laatste aspect komt bij de
doorontwikkeling van een van de systemen in de ontwerpfase van dit onderzoek aan bod,
waarbij tevens rekening wordt gehouden met de negatieve punten. Het effect van de negatieve
punten wordt in de demonstratiefase van de ontwikkeling, wanneer de productontwikkeling
eventueel in productie wordt genomen en zowel op de toepasbaarheid als de kwaliteiten in de
praktijk wordt getest, duidelijk. Aangezien alle concepten zich richten op een demontabel
systeem met drooggestapelde verwerkingsmethode, wordt in de beoordeling van de positieve
punten alleen de bouwtijd meegenomen.
8.1. Veer- en-groefverbinding

Figuur 8.1: Veer-en-groefverbinding

Het eerste systeemconcept refereert naar de houtstapelbouwmethode met een veer-engroefverbinding. De realisatie van de buitenmuur vertoont gelijkenis met de opbouw van een
diafragmawand en zorgt esthetisch gezien voor een driedimensionale gevel met een repeterend
patroon. Op grond van de vorm en het productieproces van ClickBrick wordt verondersteld dat
een dergelijke steen (met enige aanpassing) kan worden geproduceerd. In de ClickBrick-steen
zitten namelijk eveneens inkepingen aan de zijkant van de strengperssteen, welke ruimte
bieden voor de plaatsing en bevestiging van spouwankers. Deze inkepingen worden door een
aanpassing aan de persmond van de strengpers in de steen aangebracht.
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Strengths
Snellere bouwtijd: 0
Aangezien het stapelprincipe in de steen zit ingesloten, de lichte stenen vanwege het formaat
makkelijk hanteerbaar zijn en er voldoende ruimte is om de stenen te stapelen richt dit
systeemconcept zich op een eenvoudige verwerking. De ribstructuur zorgt er echter wel voor
dat er beduidend meer stenen per vierkante meter benodigd zijn, wat weer nadelig is voor de
bouwtijd.
Opportunities
Steens en halfsteens uitvoering: De opbouw kan maar op één manier worden bewerkstelligd, waardoor het buitenspouwblad
een standaard breedte verkrijgt. Deze breedte is nadelig voor woningtypen waarvan een
uitvoering van de gevel in halfsteens verband volstaat.
Reductie aantal benodigde steentypen: +
Afgezien van de hoeken, waarbij om de laag moet worden begonnen of geëindigd met een halve
steen, bestaat dit patroon voornamelijk uit hele stenen.
8.2. Blinde pen-en-gatverbinding

Figuur 8.2: Blinde pen-en-gatverbinding

Het tweede systeemconcept refereert eveneens naar een houtverbinding en bestaat ditmaal uit
een blinde pen-en-gatverbinding, gelijkend op lego. Deze verbinding is gelegen in het platte vlak
van de steen, waardoor een egaal gevelvlak gerealiseerd kan worden. De verhouding van de
strekken- en koppenmaat van de steen is 2:1. De productie van een dergelijke blinde pen-engatverbinding kan niet binnen het huidige bakstenen productieproces49 vervaardigd worden.

49

Handvorm-, strengpers- of vormbaksteen
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Strengths
Snellere bouwtijd: +
Het ingesloten stapelprincipe zorgt voor een vereenvoudigde verwerking en er zijn in
vergelijking met het voorgaande systeemconcept minder stenen per vierkante meter benodigd.
Voor de keuze van het formaat dient rekening te worden gehouden met de hanteerbaarheid van
de steen. Een grotere steen zorgt door zijn verhouding namelijk ook voor een bredere steen,
welke van nadelige invloed is op het vastpakken van de steen en daarmee de verwerking.
Opportunities
Steens en halfsteens uitvoering: +
Het stapelprincipe maakt het mogelijk om het buitenspouwblad zowel in steens- als
halfsteensmuur uit te voeren.
Reductie aantal benodigde steentypen: +
Voor het halfsteens verband is een minimum aantal steentypen benodigd. Hoekoplossingen
kunnen worden gemaakt door de ene laag te beginnen met de kop en de volgende laag met een
strek van een hele steen, waardoor er een halfsteens verband ontstaat.
8.3. Ophangverbinding

Figuur 8.3: Ophangverbinding

Daar waar de overige systemen steen voor steen demontabel worden verwerkt, richt het laatste
systeemconcept zich op grotere elementen, gelijkend op het LeeBrick®-systeem. Deze panelen
kunnen los van elkaar worden bevestigd aan een constructief regelwerk achter de panelen en
ook onafhankelijk worden verwijderd of vervangen. Door de buitenzijde een bakstenen
metselwerkpatroon te geven wordt een traditionele geveluitstraling nagebootst. In het huidige
productieproces kunnen deze elementen moeilijk vervaardigd worden. Een mogelijkheid is om
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de elementen in horizontale richting van de steen (aan de kant van de kop) te perforeren, zoals
reeds gebeurt bij het bakstenen product DuecoBrick van Daas Baksteen. Het bakstenen
gevelpatroon wordt in een extra fase van het productieproces in het paneel gezet.
Strengths
Snellere bouwtijd: +
Het regelwerk wordt constructief met het binnenblad bevestigd, waarna de panelen
gemakkelijk aan de achtergelegen constructie worden opgehangen. Door de afmetingen van
deze panelen wordt de benodigde bouwtijd, na bevestiging van het regelwerk aan de
achtergelegen constructie, voor de gevelbekleding versneld.

Opportunities
Steens- en halfsteens uitvoering: Met een dergelijk principe kan de bakstenen gevelbekleding maar op één manier worden
uitgevoerd en is een steens- of halfsteens uitvoering niet aan de orde.
Reductie aantal benodigde steentypen: Inherent aan het systeem is de aansluiting van de panelen ten opzichte van elkaar, wat zorgt
voor dilataties. Ten aanzien van het esthetisch beeld in baksteen dienen deze dilataties zo veel
mogelijk in het esthetisch beeld te worden gemaskeerd. Dit geldt eveneens voor de
hoekaansluitingen van een dergelijk gevelsysteem. Een mogelijkheid is om de elementen met
een staande tand aan beide zijkanten uit te voeren, waardoor de dilatatie in de voeg van het
gevelbeeld komt te liggen. Voor de aansluiting van de panelen in de hoeken kunnen speciale
hoekelementen uitkomst bieden.
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8.4. Evaluatie systeemconcepten
Veer- en
groefverbinding

Blinde pen-engatverbinding

Ophangverbinding

Snellere bouwtijd

0

+

+

Steens- en halfsteens
verband

-

+

-

Reductie aantal
steentypen

+

+

-

Tabel 8.1: Score systeemconcepten

Op grond van de opgestelde criteria en kansen heeft het systeemconcept met een blinde pen-engatverbinding de voorkeur boven de overige concepten, aangezien dit concept aan alle gestelde
beoordeelde criteria vanuit de invalshoeken product, proces en prestatie kan voldoen. Binnen dit
concept is het productieproces echter een belangrijk punt en zal er gezocht moeten worden
naar nieuwe mogelijkheden binnen dit stapelprincipe, welke een betere aansluiting vinden bij
het huidige productieproces. Zoals gesteld is de hanteerbaarheid van het product bij de keuze
van het formaat een aanvullende bedreiging op de SWOT-matrix, waarmee in de verdere
doorontwikkeling rekening gehouden dient te worden.
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9. Ontwerpfase
In de ontwerpfase borduren een aantal concepten voort op het stapelprincipe met een blinde
pen-en-gatverbinding. Aangezien deze verbinding in de vlakke kant van de steen is gelegen,
wordt er voor deze concepten gekeken of perforaties, naast materiaal- en gewichtsbesparing,
ook nuttig gebruikt kunnen worden voor de demontabele verwerking van het product. In deze
nieuwe ontwerpen wordt rekening gehouden met de zwakke punten en bedreigingen van de
productontwikkeling.
9.1. Isolatieverbinding

Figuur 9.1: Isolatieverbinding met omgekeerde Uni-L spouwanker

Het eerste ontwerpconcept richt zich op een snellere bouwtijd met een blinde pen-engatverbinding en is gerelateerd aan de massieve bouwmethode met Porotherm blokken en
bijbehorend productieproces. Hierbij wordt gebruik gemaakt van grotere elementen met een
afmeting van 400 bij 200 millimeter voor respectievelijk de strek en de kop, zodat er weinig
stenen per vierkante meter benodigd zijn. Met betrekking tot de hanteerbaarheid worden grote
perforaties toegepast. Deze perforaties vergemakkelijken het grijpen zodat de stenen met beide
handen verwerkt kunnen worden. De stenen worden met elkaar gekoppeld door middel van
harde isolatieblokken, welke in de holten worden geplaatst. Uni-L Spouwankers, welke reeds in
de gevel worden toegepast, worden omgekeerd in inkepingen aan de achterzijde van de steen
geplaatst voor de constructieve verbinding met het binnenblad.
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Met de toevoeging van isolatie aan het product refereert de steen wederom aan de geïsoleerde
Porotherm blokken en kan in beeldspraak worden gesteld dat de totale gevelopbouw van een
broodje hamburger verandert in een Big Mac (figuur 9.2). Na de hiel en de hamburger (het
binnenblad en de isolerende laag) volgt immers de schouder, gevolgd door opnieuw een
hamburger en de kroon (respectievelijk de achterkant van de steen, de isolatie en de buitenkant
van het nieuwe product). De isolatie in de steen kan hierbij als een overgangsgebied worden
gezien tussen de achtergelegen isolatielaag en de buitenzijde. Deze isolatieblokken worden (net
als bij de Porotherm blokken) immers doorbroken door de ribben van de baksteen.

Kroon
Hamburger
Schouder
Hamburger
Hiel
Figuur 9.2: schets gevelopbouw en vereenvoudigde Big Mac met bijbehorende jargon

Nadelen van het systeem zijn echter wel dat speciale hoekstenen aangeleverd moeten worden
voor een egaal gevelbeeld en het productieproces moet worden aangepast op het grote
steenformaat. Het productieproces van de stenen lijkt erg op dat van de Porotherm blokken,
waarbij de kanttekening gemaakt moet worden dat het productieproces in een baksteenfabriek
zich voornamelijk richt op een kleiner formaat. Allereerst moet de pers voor een dergelijk groot
formaat geschikt zijn en zal het lattensysteem in de droogkamer moeten worden aangepast aan
de vraag.

80
Bart Kleuskens | 0628615

Energetische optimalisatie van de bakstenen bouwmethode

9.2. Deuvelverbinding

Figuur 9.3: Deuvelverbinding met ooganker

Het volgende ontwerpconcept grijpt opnieuw terug naar de houtverbindingstechniek, waarbij
de stenen met elkaar worden verbonden door middel van een deuvel. Deze deuvels worden in
de perforaties van de baksteen bevestigd. Wanneer twee perforaties van op elkaar gestapelde
stenen boven elkaar liggen, kan de deuvel geplaatst worden. De rechthoekige vorm van de
perforaties maken het mogelijk om in een enkele richting de stenen goed te positioneren,
alvorens met de tweede deuvel de steen wordt geborgd. Op de hoeken komen deze perforaties
als een ‘kruis’ boven elkaar te liggen, waardoor er ruimte ontstaat om de steen zowel in
horizontale als verticale richting goed te positioneren. Door de vele perforaties is het echter niet
altijd even overzichtelijk waar een deuvel geplaatst moet worden.
De strek en kop hebben een afmeting van respectievelijk 240 en 120 millimeter. Met deze
breedte wordt de hanteerbaarheid van de steen bemoeilijkt, waardoor een uitsparing in de
steen wordt aangebracht. Deze uitsparing maakt het eveneens mogelijk om spouwankers in de
vrijgekomen perforaties van onderliggende stenen te bevestigen.
De spouwankers voor dit ontwerp zijn voorzien van een oog, welke over de deuvel in de sleuf
van de bovenliggende steen geplaatst wordt. Dergelijke perforaties kunnen reeds in het
productieproces worden geïntegreerd. Het maken van een sleuf kan worden bewerkstelligd
door een aanpassing van de persmond.
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9.3. Conische penverbinding

Figuur 9.4: Penverbinding met oogspouwanker

Het laatste ontwerpconcept volgt op het vorige concept, alleen wordt er in dit concept
ingespeeld op de overzichtelijkheid en de vereenvoudiging van de verwerkingsmethode door de
toepassing van grotere en ronde perforaties en een conische penverbinding. De strek en kop
van de steen hebben een afmeting van 200 bij 100 millimeter. Met een hoogte van 80 millimeter
wordt het aantal stenen per vierkante meter gereduceerd tot 62,5 steen per vierkante meter (in
vergelijking met de 75 stenen per vierkante meter voor een traditionele geveluitvoering in
baksteen). Het formaat van de steen past hiermee in het productieproces van de
baksteenfabriek, waarbij de doorn dient te worden aangepast ten behoeve van de inkepingen
De hoekoplossingen bestaan enkel uit hele stenen en de gevel wordt opgebouwd in halfsteens
verband. In een halfsteens muur worden deze stenen ter plaatse van het kozijn doormidden
gezaagd, zodat beide halve stenen ter plaatse van de gevelopening gebruikt kunnen worden.
Daarnaast worden de stenen met conische pennen uit kunststof met elkaar verbonden. Deze
pennen hebben een lengte van 160 millimeter. Met deze lengte loopt de pen volledig door een
steenlaag heen en ligt het begin en eind in de helft van de steenlagen boven en onder deze laag,
waarna weer een nieuwe pen wordt geplaatst. Om de verwerking van de stenen te
vergemakkelijken en maattoleranties op te vangen, loopt de pen naar beide zijden taps toe.
Vanwege deze afnemende dikte kan de pen enige maattoleranties in de perforaties opvangen en
grijpen de perforaties van de te plaatsen steen eerder in de kunststof pen aan, waardoor de
steen naar de juiste positie wordt geleid.
Ook in dit geval wordt uitgegaan van oogankers, welke in de perforaties met inkeping aan de
achterzijde van de steen worden bevestigd. Wanneer de isolatielaag in harde isolatieplaten
wordt uitgevoerd, wordt een drijver in het oog van het anker geplaatst alvorens deze in een UniFlex isolatieplug geslagen wordt zodat vervorming van het oog wordt tegengegaan en daardoor
niet meer in de perforatie past. Met deze zelfde drijver wordt eveneens het oogspouwanker in
de steen gepositioneerd.

82
Bart Kleuskens | 0628615

Energetische optimalisatie van de bakstenen bouwmethode

9.4. Evaluatie
De belangrijkste ontwerpbeslissingen van de productontwikkeling met droogstapelsysteem
kunnen met onderstaande plaatjes worden samengevat. Een blinde pen-en-gatverbinding zorgt
voor een snellere bouwtijd en een reductie van het aantal steentypen door een uitvoering in
halfsteens verband in zowel een steens- als halfsteens muur (plaatje 1). Ook het gebruik van
grotere elementen komt tegemoet aan een snellere bouwtijd. Daarnaast past het (nuttig)
gebruik van de perforaties zowel bij deze gekozen verbindingsmethode als binnen het
productieproces. Door de steen van een uitsparing te voorzien wordt de hanteerbaarheid van de
steen vergroot en is er voldoende ruimte voor de verankering van de muur ter plaatste van deze
uitsparing (plaatje 2). Samen met een kunststof pen met conische uiteinden zorgt de
positionering van deze perforaties voor een vereenvoudigde en demontabele verwerking, welke
in de steen zit ingesloten, en worden maattoleranties van de perforaties met de conische pen
opgevangen (plaatje 3). Door deze ontwerpbeslissingen samen te voegen ontstaat het ontwerp
op plaatje 4, welke in het volgend hoofdstuk verder wordt uitgewerkt.

Figuur 9.5: Stadia productontwikkelingstraject
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10. Ontwerp
In de beschrijving van het ontwerp wordt de productontwikkeling van baksteen besproken aan
de hand van de opgestelde criteria omtrent product, proces en prestatie.

10.1. Product
De productontwikkeling van baksteen is een demontabel droogstapelsysteem, genaamd
StackBrick50. Het verwerkingsprincipe van het StackBrick-systeem bestaat uit een blinde penen-gatverbinding, waarbij gebruik wordt gemaakt van de perforaties in de baksteen. Deze
perforaties kunnen binnen het huidige productieproces aan de steen worden toegevoegd,
waarmee de verwerkingsmethode in de StackBrick zit ingesloten. Op deze wijze dragen de
perforaties niet alleen bij aan de reductie van het materiaal en het gewicht van de steen, maar
zorgen

ze

in

combinatie

met

conische

pennen

ook

voor

een

vereenvoudigde

verwerkingsmethode ten opzichte van traditioneel metselwerk. Door de plaatsing van deze
perforaties kan het product zowel in een halfsteens- als steensmuur van een gelaagde
spouwmuuropbouw in halfsteens verband worden uitgevoerd en zijn geen speciale hoekstenen
benodigd, waarmee het aantal steentypen wordt beperkt.

Figuur 10.1: halfsteens (boven) en steens uitvoering (onder) met StackBrick
50

Naar het Engelse werkwoord ‘to stack’ wat ‘stapelen’ betekent
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StackBrick
De StackBrick is een geperforeerde strengperssteen met een formaat van 220 x 110 x 80
millimeter. De verhouding tussen de afmeting van de strek en de kop van de baksteen is
hiermee 2:1. Met een hoogte van 80 millimeter gaan er 56,8 stenen in een vierkante meter
geveloppervlak in halfsteens verband van een halfsteens muur. De perforaties van de steen
hebben na droging van de StackBrick een diameter van 15 millimeter. De huidige
strengpersstenen kunnen reeds worden voorzien van soortgelijke perforaties. Door de
perforaties ‘slim’ te positioneren wordt niet alleen tegemoet gekomen aan de reductie van het
gewicht en grondstofbesparing, maar krijgen ze in het StackBrick-systeem eveneens een
aandeel in het verwerkingsproces toegewezen. De doorn van de strengpers, welke zorgt voor de
perforaties in de stenen, dient dan ook goed afgesteld te zijn. Door een aanpassing aan de
persmond kunnen de stenen aan één zijde (de bovenliggende zijde in het productieproces) van
een uitsparing worden voorzien. Aangezien de stenen ‘koud’ tegen elkaar worden verwerkt is
het van belang de stenen te kalibreren. De lateistenen dienen bovendien nog aan de hand van
een extra zaagsnede verdiept te worden.

Figuur 10.2: Steenformaten en isometrie hele steen en lateisteen
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Conische penverbinding
De StackBrick-stenen worden gestapeld door ze over een kunststof pen met conische uiteinden
te plaatsen. Deze pen heeft een maximale diameter van 15 millimeter en een lengte van 160
millimeter, waardoor de steen met onder- en bovenliggende lagen wordt gekoppeld. De
kunststof pen wordt in de perforaties van de steen geplaatst en verbindt op deze manier drie
lagen (één gehele laag en twee halve lagen) met elkaar. Het soort kunststof voor deze toepassing
dient op grond van constructieve -, bouwfysische -, energetische - en kostentechnische
overwegingen te worden bepaald. Deze keuze kan het best worden gebaseerd op analyses van
de praktische toepasbaarheid van het systeem in de demonstratiefase. Het product moet
immers slagvast zijn, een bepaalde stijfheid bezitten en er mogen geen degradaties optreden als
gevolg van deze krachten of klimatologische invloeden. Vanuit energetisch oogpunt geniet
bovendien een recyclebare kunststof, welke tevens betaalbaar is, de voorkeur. Door de pen in de
vorm van een kruis uit te voeren wordt ingespeeld op de benodigde constructieve
eigenschappen en kan het product in matrijzen door middel van spuitgieten geproduceerd
worden.

Figuur 10.3: Voor- en zijaanzicht kunststof pen welke naar beide uiteinden taps toeloopt

Oogspouwankers
Voor de constructieve verbinding van het buitenspouwblad met het binnenblad worden
spouwankers toegepast welke aan een kant zijn voorzien van een oog met een binnendiameter
van eveneens 15 millimeter. Dit oog wordt bij de constructieve verbinding om de pen met
conische uiteinden geplaatst. Afhankelijk van de achtergelegen constructie en isolatietoepassing
kan de andere zijden verschillend worden uitgevoerd. De wijze waarop een dergelijk
oogspouwanker geproduceerd wordt vergt eveneens nog nader onderzoek. Een dergelijk oog in
combinatie met een spouwanker kan immers op verschillende manieren worden
bewerkstelligd. Het buigen van één van de uiteinden, de toevoeging van een ring aan één zijde
of het maken van een gat in een anker (gelijkend op een lijmspouwanker) zijn hiervan enkele
voorbeelden.

Figuur 10.4: Oogspouwanker
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10.2. Proces
In de perforaties worden de kunststof pennen voor de onderlinge verbinding van de stenen
gestoken. De natte verwerkingsmethode van het product wordt hiermee geëlimineerd, wat
zorgt voor een veranderende gevelesthetiek met minimale voegen ten opzichte van het
traditionele gevelbeeld. Met deze eliminatie wordt ook het risico op kalk- en zoutuitbloei in het
gevelbeeld getackeld en is de realisatie minder afhankelijk van weersomstandigheden, hetgeen
de bouwtijd ten goede komt. Deze bouwtijd wordt ten opzichte van de traditionele
verwerkingsmethode eveneens verkort door het groter formaat van de StackBrick. Het aantal
handelingen door het verminderde aantal stenen per vierkante meter wordt hiermee
gereduceerd. De kunststof pennen lopen aan beide zijden taps toe. Dit zorgt ervoor dat
eventuele maattoleranties van de perforaties worden opgevangen en zowel de pennen als de
stenen makkelijk verwerkt kunnen worden. De perforaties van de StackBrick grijpen bij
plaatsing over de pen eerder in de kunststof pen aan, waardoor de steen naar de juiste positie
wordt geleid. Voor de vereenvoudigde verwerking is ook de hanteerbaarheid van de steen van
belang. Vanwege het groter formaat wordt ter tegemoetkoming van de hanteerbaarheid een
uitsparing in de StackBrick aangebracht. Deze uitsparing zorgt ook voor de constructieve
bevestiging in de uitvoering van een halfsteens muur aan het binnenblad: oogspouwankers
worden om een conische pen geplaatst en in de vrijgekomen perforaties ter plaatste van de
uitsparing bevestigd, waardoor deze bevestiging niet in het gevelbeeld zichtbaar is.
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10.2.1. Uitvoeringsproces
Onderstaand worden de verschillende fasen in de uitvoering van het StackBrick-systeem
uiteengezet.
1. Kimlaag

Figuur 10.5: Uitvoering van de Kimlaag

De eerste rij StackBrick-stenen wordt in de specie gezet en volledig waterpas gemaatvoerd,
zodat oneffenheden van de ondergelegen constructie niet van invloed zijn op het
verwerkingsprincipe. Ook de eerste laag op een balkon-, galerij- of dakconstructie dient op
eenzelfde wijze te worden uitgevoerd. In deze specielaag kan eveneens een eventuele
waterkerend laag of loodslabbe worden opgenomen.
2. Stapelen

Figuur 10.6: verwerkingsprincipe StackBrick
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Na het plaatsen van de kimlaag worden de kunststof pennen met een diameter van 15
millimeter en conische uiteinden in de perforaties van de steen aangebracht. Voor de
verwerking in zowel een halfsteens – als steensmuur in halfsteens verband volstaat de plaatsing
van twee pennen in de perforaties van de middelste rij in de steen. De kunststof
bevestigingsmiddelen zijn zoals eerder gesteld gepositioneerd in drie lagen, waarbij het begin
en eind van de pen in het midden van de laag is gelegen en dus volledig door een tussenliggende
laag loopt (zie detail B04).
3. Spouwankers

Figuur 10.7: Bevestigen spouwankers StackBrick

De spouwankers zijn aan één zijde voorzien van een oog, welke past in de perforatie van de
steen. Inkepingen in de achterzijde van de stenen zorgen ervoor dat deze ankers in de
StackBrick komen te zitten, waardoor de verankering wordt gefixeerd en er een gesloten
gevelbeeld aan de voorzijde ontstaat. Aangezien de perforaties en inkepingen in het gestapelde
verband telkens boven elkaar zitten, kan de positie van het spouwanker ten opzichte van de
perforatie worden afgeleid uit onderliggende lagen. In het geval de gevel wordt uitgevoerd met
een harde isolatieplaat wordt het oogspouwanker in de Uni-Flex plug geslagen. Om vervorming
van het uiteinde van het anker tegen te gaan wordt allereerst een conische pen in het oog
geplaatst, waarna het oogspouwanker in de plug geslagen wordt. Deze pen wordt vervolgens in
de perforatie van de StackBrick geslagen.
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4. Geveldoorbrekingen

Figuur 10.8: uitvoering StackBrick bij geveldoorbrekingen

Ter plaatse van geveldoorbrekingen in een halfsteens muur worden halve stenen gebruikt als
beëindiging van het dichte geveldeel bij de aansluiting met de kozijnen. Het is van belang dat de
plaats en afmetingen van de kozijnen goed op het droogstapelsysteem worden afgestemd. Daar
waar een latei boven de geveldoorbreking komt te liggen, wordt op de hoeken een speciale
lateisteen geplaatst. In deze steen is een sparing van 10 millimeter opgenomen, waardoor het
mogelijk is de latei inclusief oplegvilt en glijfolie achter de opstaande rand te verwerken. Door
deze constructie te verbergen wordt geen afbreuk gedaan aan het gevelbeeld. In overleg met de
constructeur kan het noodzakelijk zijn lagen rondom gevel beëindigingen (en dakranden) te
verlijmen. Hiervoor dient echter nader onderzoek gedaan te worden naar de constructieve
eigenschappen van het systeem in de praktijksituatie.

10.3. Prestatie
Het verwerkingsprincipe van een blinde pen-en-gatverbinding met het gebruik van perforaties
en conische pennen zorgt ervoor dat de gevel demontabel is, hetgeen de milieubelasting van het
product baksteen ten goede komt. Dankzij deze demontabele verwerkingsmethode kan de gevel
namelijk anticiperen op een verbetering van de energetische prestatie en uitbreiding van de
gevel, zodat sloop van de buitengevel (en daarmee een levensduurreductie van het product
baksteen) wordt tegengegaan. Net als bij het ClickBrick-systeem zorgen de open voegen van het
StackBrick-systeem voor zowel een betere drukvereffening tussen buitenklimaat en luchtspouw
als een gelijkmatigere droging van het buitenspouwblad (Daas Baksteen, 2003).
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11. Conclusie en vervolgonderzoek
Op grond van voorgaand productontwikkelingsproces kan voor de tweede deelvraag, waarin
wordt gekeken naar de invalshoeken product, proces en prestatie in relatie tot de het product
baksteen, de volgende conclusie worden aangedragen:
Vanuit de invalshoeken product, proces en prestatie is het van belang dat de
productontwikkeling van het product baksteen:
•

Zowel in halfsteens- als steensmuur van een gelaagde spouwmuuropbouw kan worden
uitgevoerd.

•

Zorgt voor een verkorte bouwtijd door de reductie van het aantal handelingen en een
vereenvoudigde verwerking.

•

Tegemoet komt aan de milieubelasting van het product baksteen door te anticiperen op
een verbetering van de energetische prestatie en uitbreiding van de gevel, zodat sloop
van de buitengevel (en daarmee een levensduurreductie van het product baksteen)
wordt tegengegaan.

Het StackBrick gevelsysteem is gebaseerd op deze criteria en maakt gebruik van een blinde penen-gatverbinding, waarbij kunststof pennen met conische uiteinden in de perforaties van de
steen worden aangebracht voor de onderlinge verbinding van de stenen. Het gebruik van de
perforaties past zowel binnen het productieproces als bij de verbindingsmethode van de
StackBrick. Daarnaast maakt de positionering van deze perforaties een uitvoering in halfsteens
verband in zowel een halfsteens- als steensmuur van de gelaagde spouwmuuropbouw mogelijk
en wordt het aantal steentypen gereduceerd.
Het droogstapelprincipe, formaat en de vorm van de StackBrick zorgen voor een verkorte
bouwtijd. Door de stenen droog op elkaar te stapelen wordt de natte verwerkingsmethode
geëlimineerd en is de verwerking minder weersafhankelijk. De kunststof pennen met conische
uiteinden maken een vereenvoudigde verwerking van de StackBrick mogelijk. Het formaat van
de steen zorgt hierbij dat het aantal handelingen worden gereduceerd. Door de StackBrick van
een uitsparing te voorzien wordt de hanteerbaarheid van de steen vergroot en is er voldoende
ruimte voor verankering van de muur in combinatie met het droogstapelprincipe.
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Het verwerkingsprincipe van het StackBrick-droogstapelsysteem zorgt ervoor dat de gevel
demontabel wordt uitgevoerd, hetgeen de milieubelasting van het product baksteen ten goede
komt. Dankzij deze demontabele verwerkingsmethode kan de gevel namelijk anticiperen op een
verbetering van de energetische prestatie en uitbreiding van de gevel, zodat sloop van de
buitengevel (en daarmee een levensduurreductie van het product baksteen) wordt
tegengegaan.
De grote vervolgstap van dit onderzoek is de beoordeling van het systeem op de praktische
toepasbaarheid. Deze stap volgt op dit onderzoek en wordt daarom niet meer in dit onderzoek
beschreven. De eerste contacten met de industriële partijen Daas Baksteen, Else Plastic en
Gebroeders Bodegraven zijn reeds op gang gezet, maar behoeven nog zeer zeker een verdere
samenwerking om te komen tot een afgestemd droogstapelsysteem met een blinde pen-engatverbinding als basis. Met name de invloed van eventuele maattoleranties van de StackBrick,
na droging en kalibratie van de steen dienen nader bekeken te worden. Eventuele aanpassingen
aan de steen zelf zouden hierbij gedaan kunnen worden, zoals de vorm van de perforaties om
deze toleranties op te vangen. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor het productieproces van
zowel de kunststof pennen met conische uiteinden als de oogspouwankers.
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Reflectie
Met de samenwerking tussen de Technische Universiteit, de vereniging Koninklijke
Nederlandse Bouwkeramiek en Wijnen Bouwgroep Someren werd mij de unieke kans geboden
om de opgedane kennis en vaardigheden aan de Technische Universiteit te combineren met de
bouwpraktijk. Iets wat ik mezelf op voorhand expliciet tot doel had gesteld.
Deze kennis en vaardigheden om met minimale handreikingen ditmaal voor het eerst zelf een
onderzoek op te zetten is vooral in het begin een erg moeilijk aspect van het onderzoek
gebleken. Daar waar in de voorgaande projecten met de projectomschrijving voor een groot
deel richting aan het project werd gegeven en de daarvoor benodigde informatie werd gefilterd,
werd er nu ineens volledige vrijheid geboden om een eigen koers te bepalen. De onbeantwoorde
behoefte naar sturing op dit gebied was dan vooral ook in de eerste maanden groot. Het gemis
van deze vertrouwde omgeving heeft me zeer zeker veel opgeleverd en geldt als een belangrijke
voorbereiding op de toekomst.
Daarnaast was het zeer interessant en leerzaam om van dichtbij mee te mogen maken hoe het er
daadwerkelijk in de praktijk aan toe gaat. De vele gesprekken met praktijkdeskundigen waren
telkens een bron van inspiratie en informatie, maar tegelijkertijd soms ook enorm
ontmoedigend. Meerdere malen werd het contact zonder enige uitleg of reden gedurende het
onderzoek naar onder meer de gevelontwikkelingen verbroken, waarmee het onderzoek vast
liep en erg veel tijd is verloren aan het achterhalen van de juiste en beoogde
(vervolg)informatie. Het was dan ook telkens weer erg moeilijk om uit de ontstane impasse te
geraken en achteraf gezien was het wellicht verstandiger geweest om eerder in overleg te gaan
over de ontstane situaties. Desalniettemin heeft het mij als persoon erg op de proef gesteld en
tegelijkertijd ook mijn vermogen om te anticiperen op de ontstane situatie ontwikkeld.
Zodoende heb ik geleerd om zelf richting te geven aan een onderzoek en niet te lang in bepaalde
aspecten van het onderzoek te blijven hangen, maar altijd het groter geheel in ogenschouw te
nemen. Dit inzicht zal met het oog op de toekomst zeer zeker bruikbaar zijn en verder
ontwikkeld moeten worden, aangezien het onderzoek voor mij heeft aangetoond dat je er met
alleen hard werken in vergelijkbare situaties niet komt. Daarnaast wil ik vanuit mijn opgedane
ervaring met de bouwpraktijk stellen dat er reeds enorm veel goede en bruikbare informatie als
voorbereiding op de beoogde toekomst voorhanden is, welke echter maar tot op een bepaalde
hoogte wordt gedeeld.
Bart Kleuskens
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Verklarende woordenlijst
Brinewater

= Een mengsel van water en een toegevoegde stof (bijvoorbeeld
glycol) waarin warmte kan worden opgeslagen.

Conisch

= Kegelvormig, taps, geleidelijk in diameter afnemend.

Dauwpunt

= De temperatuur waarbij waterdamp begint te condenseren door
afkoeling van de lucht zonder dat vocht wordt toegevoegd of
afgevoerd.

Energiegevel

= Een gevel waarmee energie wordt opgewekt.

Energieneutraal

= Het

energieverbruik

door

fossiele

brandstoffen

wordt

gecompenseerd door aldaar geproduceerde duurzame energie, er is
netto geen Co2-emissie voor het gebouw of gebied benodigd.

ENORM (V1.5)

= Gecertificeerd softwareprogramma voor woning- en utiliteitsbouw
voor

het

uitvoeren

van

energieprestatieberekeningen

op

gebouwniveau conform NEN 7120:2000

Exergie

= De kwaliteit van een energiestroom, het gedeelte van de energie dat
in het ideale geval in arbeid omgezet kan worden.

Grijze druk

= De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en
het aantal personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de
verhouding van de ouderen tot het werkende deel van de bevolking.

Groene druk

= De verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het
aantal personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de
verhouding van de ouderen tot het werkende deel van de bevolking.

Halfsteens muur

= Muur met de dikte van een kop.

Halfsteens verband

= Verband dat vrijwel geheel uit strekken bestaat, welke per laag
steeds een halve steen verspringen.

97
Bart Kleuskens | 0628615

Hydrofoberen

= Het waterafstotend maken van een muur.

Kop

= De korte smalle zijde van een baksteen.

Levenscyclusanalyse
(LCA)

= Analysemethode waarmee de milieubelasting van een product over
de gehele levensduur (van de winning van de benodigde
grondstoffen tot en met de afvalverwerkingsfase) wordt bepaald.

Milieudruk

= De milieu-consequenties van het gebruik van fossiele energie en
kernenergie.

Multi-criteria analyse
(MCA)

= Analysemethode waarmee verschillende varianten aan de hand van
kwalitatieve

en

kwantitatieve

criteria

aan

de

hand

van

weegfactoren met elkaar kunnen worden vergeleken.

Phase Change Material
(PCM)

= Materialen waarvan de faseverandering wordt gebruikt om energie

Programma van Eisen
(PvE)

= Overzicht van alle eisen en wensen ten aanzien van het ontwerp.

Primaire energie

= Energiegrondstoffen in hun natuurlijke vorm vóór enige technische

(warmte) op te slaan en af te staan.

omzetting.

Rc-waarde

= Warmteweerstand van het materiaal of constructie (m2K/W). Hoe
hoger deze waarde, beter de thermische isolatie.

Strek

= De lange smalle zijde van een baksteen.

U-waarde

= Warmtedoorgangscoëfficiënt, de hoeveelheid warmte die per
seconde, per m2 en per graad temperatuurverschil tussen de ene en
de andere zijde van een wand wordt doorgelaten (W/m2K). Hoe
hoger deze waarde, hoe slechter de thermische isolatie.

Valse spouw

= Ruimte tussen het binnenblad en de isolatielaag waar een
onbedoelde luchtcirculatie op kan treden, hetgeen zorgt voor een
sterke reductie van de isolatiewaarde.
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Platte vlak

= Het vlak van een baksteen dat normaliter op de eronder gelegen
laag horizontaal wordt gemetseld.

Voorzieningszekerheid

= De mate van zekerheid die er is over de beschikbaarheid van
eindige energiebronnen.

Warmteaccumulatie

= Het (langzaam) opslaan van energie in een medium, waarna deze
energie op een later tijdstip (wanneer het kouder wordt) aan zijn
omgeving wordt afgestaan.
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Bijlage I: Vrijstaande referentiewoning ENORM
Het DGMR-softwareprogramma ENORM maakt het mogelijk om energieprestatieberekeningen
voor bouwaanvragen betreffende woningen en utiliteitsgebouwen conform NEN 7120:2011 op
gebouwniveau uit te voeren. Nagenoeg alle statisch energetische gebouwcomponenten met
bijbehorende specificaties kunnen in het programma worden ingevoerd voor de bepaling van
de energieprestatie. Variabele componenten, zoals het gebruikersgebonden energieverbruik,
kunnen (nog) niet aan deze berekening worden toegevoegd. Een berekende EPC van 0 met het
programma wil dus (nog) niet zeggen dat het gebouw energieneutraal is. Om de zoveel tijd is er
een update van het programma zodat de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van met name
installaties en bijbehorende certificeringen in de berekening worden meegenomen.
Toch is het voor de invulling van het programma belangrijk dat je weet wat je doet en dat dit
ook zorgvuldig gebeurt. Een verkeerde invulling van een (kleine) waarde, zoals een verkeerde
hellingshoek, heeft immers direct gevolgen voor het totale energieverbruik of de uiteindelijke
bepaling van de EPC. Daarnaast leiden er meerdere wegen naar Rome om de beoogde EPC
waarde te kunnen berekenen. Zo is het mogelijk om met relatief lage Rc-waarden voor de
constructiedelen toch een lage EPC te behalen. Dit kan (in het softwareprogramma) worden
bereikt door deze lage isolatiewaarden voor de gebouwschil te combineren met een volledige
bedekking van het zuidgeoriënteerde dakoppervlak met PV-panelen. Een dergelijke
gebouwuitvoering zal met de wettelijke minimum eis echter niet geaccepteerd worden. Het
programma houdt in dat opzicht niet geheel rekening met de wetgeving en blijft daarmee een
hulpmiddel om inzicht te krijgen in het behalen van de beoogde EPC en bijbehorend theoretisch
energieverbruik van het gebouw met de ingevoerde energetische gebouwcomponenten.
Aangezien het gasverbruik voor een vrijstaande woning het hoogst is in vergelijking met de
overige woningtypen, is gekozen voor een vrijstaande referentiewoning. Gerelateerd aan de
aanscherping van de isolatie-eis en bijbehorende EPC waarde van 0,4 vanaf 1 januari 2015, is
voor de referentiewoning uitgegaan van de wettelijk verplichte gedifferentieerde isolatie-eis
voor dak, gevel en vloer. De gebruikte Rc-waarde voor de gevel gaat uit van een traditionele
gevelopbouw met steenwol isolatie en komt overeen met de gemaakte handberekening voor
een traditionele spouwmuurconstructie uit bijlage III (p. 22). Op deze manier wordt aansluiting
gezocht bij de behandelde gevelontwikkelingen in het onderzoek. Installatietechnisch is op
grond van deze ontwikkelingen gekozen voor een HR107-ketel als preferent toestel, zodat de
referentiewoning zo goed mogelijk met alle beschikbare informatie betreffende de
ontwikkelingen afzonderlijk vergeleken kan worden. Met betrekking tot de zonne-energie is het
tapwatersysteem gekoppeld aan een zonnecollector en wordt met zonnepanelen de laatste stap
naar een EPC van 0,4 voor de vrijstaande referentiewoning gezet.
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afstuderen voorbeeld vrijstaande woning EPC-eis per 1 januari 2015 (referentiewoning) steenwol.epg

Vrijstaande woning · E/E = 0,656

Algemene gegevens
Bestandsnaam

: C:\Users\s071007\Dropbox\Scriptie\bijlage\ENORM\afstuderen voorbeeld vrijstaande woning
EPC-eis per 1 januari 2015 (referentiewoning) steenwol.epg

Projectomschrijving

: Vrijstaande woning

Omschrijving bouwwerk

: Vrijstaande woning

Berekeningstype

: woningbouw

Gebruikte eisentabel

: Eisen Bouwbesluit 2012, aangewezen op 1 maart 2013

Schematisering
Klimatiseringszones
Klim.
zone
A

Omschrij ving
[Klimatiseringszone]

Transportmedium
warmte koeling
water

Verwarmingssysteem
Verwarmingssysteem 1

Koelsysteem

Ventilatiesysteem

(geen)

Ventilatiesysteem 1

Rekenzones
Rekenzone
A.1
A.2
A.3

Omschrij ving
[Rekenzone]
[Rekenzone]
[Rekenzone]

Gebruiksfunctie
woonfunctie
woonfunctie
woonfunctie

Ag [m²]
62,20
61,50
45,80
–––––––––– +
169,50 m²

Totale gebruiksoppervlakte energiegebouw (Ag;tot)

Transmissie
Definitie scheidingsconstructies rekenzone A.1 - [Rekenzone]
scheidingsvlak
begrenzing
oriëntatie
A
[m²]
voorgevel
metselwerk
ramen

buitenlucht

achtergevel
metselwerk
ramen

buitenlucht

zijgevel
metselwerk
raam
raam

buitenlucht

Hkr
[m]

Rc
[m²K/W]

U
[W/m²K]

hoek
[°]

ZTA zonwering
[-]

1,40

90
90

0,60 handmatig

1,40

90
90

0,60 handmatig

1,40
1,40

90
90
90

0,60 handmatig
0,60 handmatig

belemmering

W
W

13,40
3,00

4,59

O
O

7,30
9,10

4,59

Z
Z
Z

19,90
1,50
1,50

4,59

raam

Z

1,50

1,40

90

0,60 handmatig

raam deur
voordeur

Z
Z

1,10
2,40

1,40
1,40

90
90

0,60 geen
0,00 geen

minimaal
minimaal
meest
ongunstig
meest
ongunstig
minimaal
minimaal

N
N

23,40
4,50

1,40

90
90

0,60 geen

minimaal
minimaal

N

62,20
–––––––– +...
150,80

zijgevel
metselwerk
ramen

buitenlucht

begane grond
begane grond

kruipruimte
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4,59

0,50

minimaal
minimaal

minimaal
meest
ongunstig

3,50
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Definitie scheidingsconstructies rekenzone A.2 - [Rekenzone]
scheidingsvlak
begrenzing
oriëntatie
A
[m²]
voorgevel
metselwerk
ramen

buitenlucht

achtergevel
metselwerk
raam

buitenlucht

zijgevel
metselwerk
raam

buitenlucht

zijgevel
metselwerk
raam

buitenlucht

buitenlucht

achtergevel
metselwerk
zijgevel dakkapel
raam

buitenlucht

zijgevel
dak
metselwerk

buitenlucht

zijgevel
dak
metselwerk
voorgevel dakkapel
raam dakkapel
dakraam

buitenlucht

dak dakkapel

buitenlucht
boven

dak dakkapel

Hkr
[m]

Rc
[m²K/W]

W
W

14,20
3,00

4,59

O
O

14,20
3,00

4,59

Z
Z

23,20
6,00

4,59

N
N

27,30
1,90
–––––––– +...
92,80

4,59

Definitie scheidingsconstructies rekenzone A.3 - [Rekenzone]
scheidingsvlak
begrenzing
oriëntatie
A
[m²]
voorgevel
metselwerk
zijgevel dakkapel
raam

Vrijstaande woning · E/E = 0,656

Hkr
[m]

Rc
[m²K/W]

U
[W/m²K]

hoek
[°]

ZTA zonwering
[-]

1,40

90
90

0,60 handmatig

minimaal
minimaal

1,40

90
90

0,60 handmatig

minimaal
minimaal

1,40

90
90

0,60 handmatig

minimaal
minimaal

1,40

90
90

0,60 geen

minimaal
minimaal

U
[W/m²K]

hoek
[°]

1,40

90
90
90

1,40

90
90
90

ZTA zonwering
[-]

belemmering

belemmering

W
W
W

12,40
0,50
1,50

4,59
4,59

O
O
O

12,40
0,50
1,50

4,59
4,59

Z
Z

42,10
9,30

6,00
4,59

43
43

minimaal
minimaal

N
N
N
N
N

38,40
9,30
0,20
0,80
1,70

6,00
4,59
4,59

43
90
90
90
43

minimaal
minimaal
minimaal
minimaal
minimaal

N

1,00
–––––––– +...
131,60

6,00

1,40
1,40

0,60 handmatig

minimaal
minimaal
minimaal

0,60 handmatig

minimaal
minimaal
minimaal

0,60 geen
0,65 geen

0

minimaal

Lineaire koudebruggen
Er is gerekend volgens de uitgebreide methode m.b.t. de koudebruggen.

Definitie lineaire koudebruggen rekenzone A.1 - [Rekenzone]
scheidingsvlak
koudebrug
voorgevel
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kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven (onder vloer)

ℓ
[m]
2,00
6,00
2,00

Psi
[W/mK]
0,086
0,061
0,100

Psi;e
[W/mK]

Psi;gr
[W/mK]

Eps
[m²/m]
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scheidingsvlak

koudebrug

achtergevel

kozijnen zij
kozijnen boven (onder vloer)
kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
hoek gevel
kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
hoek gevel
vloer-kozijn
vloer-metselwerk dwarsgevel
vloer-metselwerk langsgevel

zijgevel

zijgevel

begane grond

Definitie lineaire koudebruggen rekenzone A.2 - [Rekenzone]
scheidingsvlak
koudebrug
voorgevel

achtergevel

zijgevel

zijgevel

kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
hoek gevel
kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
hoek gevel

Definitie lineaire koudebruggen rekenzone A.3 - [Rekenzone]
scheidingsvlak
koudebrug
voorgevel

achtergevel

kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
dak dakkapel
dakkapel-dak zijkant
kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
dak dakkapel
dakkapel-dak zijkant

Vrijstaande woning · E/E = 0,656

ℓ
[m]
4,80
3,80
3,00
13,70
4,50
5,50
3,00
9,00
3,00
5,50
5,30
8,30
18,90

Psi
[W/mK]
0,061
0,100
0,086
0,061
0,100
0,085
0,086
0,061
1,000
0,085

Psi;e
[W/mK]

Psi;gr
[W/mK]

Eps
[m²/m]

0,788
0,673
0,909

-0,213
-0,233
-0,194

0,0012
0,0012
0,0012

ℓ
[m]
2,00
6,00
2,00
2,00
6,00
2,00
4,00
12,00
4,00
5,70
1,40
5,00
1,40
5,70

Psi
[W/mK]
0,086
0,061
0,070
0,086
0,061
0,070
0,086
0,061
0,070
0,085
0,086
0,061
0,070
0,085

Psi;e
[W/mK]

Psi;gr
[W/mK]

Eps
[m²/m]

ℓ
[m]
1,00
3,00
1,00
1,00
1,50
1,00
3,00
1,00
1,00
1,50

Psi
[W/mK]
0,086
0,061
0,070
0,124
-0,073
0,086
0,061
0,070
0,124
-0,073

Psi;e
[W/mK]

Psi;gr
[W/mK]

Eps
[m²/m]

Thermische capaciteit
Rekenzone
A.1 [Rekenzone]
A.2 [Rekenzone]
A.3 [Rekenzone]
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volgens bij lage H
nee
nee
nee

bouwtype
traditioneel, gemengd zwaar
traditioneel, gemengd zwaar
traditioneel, gemengd zwaar

Cm
[kJ/K]
27.990
27.675
20.610
––––––––– +
76.275
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Infiltratie
qv10;spec
[dm³/s·m²]
0,625

eigen
waarde
ja

hoogte
9,66

lengte
gebouw [m]
10,22

breedte uitvoeringsvariant
6,02 vrijstaand gebouw, kap

geveltype
-

Verwarming
Verwarmingssysteem 1 - Verwarmingssysteem 1
installatiekenmerken
type verwarmingssysteem
temperatuurniveau
gebouwgebonden warmtelevering op afstand
individuele bemetering

:
:
:
:

collectief systeem
Laag
nee
ja

hoofdtype toestel
subtype toestel
vermogen
opwekkingsrendement
energiedrager
bepaling

:
:
:
:
:
:
:

CVsysteem
107HR
6,16 kW
0,925
gas
eigen waarde
0,00 MJ per jaar

type tapwatersysteem

:

zonneboiler
afleverset
gekoppeld verwarmingssysteem

:
:
:

individuele afleverset met externe warmtelevering
geen voorraadvaten
voorverwarmer zonneboiler met naverwarmingstoestel
ja
-

type toestel
opwekkingsrendement
NVN7125
energiedrager

:
:
:
:

externe warmte
2,425
(eigen verklaring)
warmte

forfaitair
nW;dis [-]
aanwezig
wijze van aansluiten
thermisch rendement
tapsysteem geldt voor
methode A uitgebreid
inwendige diameter leidingen keuken
lengte uittapleiding badkamer
lengte uittapleiding keuken

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

nee
1,00
ja
koudepoort en inlaat
0,48
keuken en badkamer
ja
<= 10 mm
4–6m
6–8m

Preferent toestel

hulpenergie

Warm tapwater
Warmtapwatersysteem 1 - Tapwatersysteem 1
installatiekenmerken

Preferent toestel

distributierendement
douchewarmteterugwinning

afgifte

aangewezen rekenzones
A.1 [Rekenzone]
A.2 [Rekenzone]
A.3 [Rekenzone]

Ag [m²]
62
62
46

Ag;tapw [m²]
62
62
46

Koeling
Er zijn geen koelsystemen ingevoerd.

Ventilatie
Ventilatiesysteem 1 - Ventilatiesysteem 1
ventilatiesysteem
ventilatiesysteemvariant
toegepaste kwaliteitsverklaring systeem

ENORM V1.5 · Licentiehouder: Bart Kleuskens

:
:
:

D. Mechanische toevoer, mechanische afvoer
D.2b2 - WTW, geen zonering, geen sturing, volledig bypass
Geen kwaliteitsverklaring van toepassing. Er wordt gerekend
met forfaitaire waarden
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rekenwaarde fsys
rekenwaarde freg
rekenwaarde finf
geïnstalleerde capaciteit onbekend
1a) natuurlijke toevoer van buiten
1b) natuurlijke toevoer via een ruimte (serre of atrium)
1c) mechanische toevoer van buitenlucht (decentraal)
1d) mechanische toevoer van voorverwarmde of gekoelde buitenlucht
met toe- en/of afvoerkanaal
maximale ventilatiecapaciteit bij koudebehoefte
maximale spuiventilatiecapaciteit bij koudebehoefte
type warmteterugwinning
kwaliteitsverklaring
rendement Nwtw
correctiefactor Frend
open verbrandingstoestellen qve;Verb;H
open verbrandingstoestellen qve;Verb;C

Vrijstaande woning · E/E = 0,656

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1,00
1,00
1,15
ja
0,00 dm³/s
0,00 dm³/s
0,00 dm³/s
72,89 dm³/s
nee
nee
nee
Kwaliteitsverklaring
0,950
0,80
0,00 dm³/s
0,00 dm³/s

Ventilatoren
Ventilatiesysteem

Gelij kstroom

Ventilatiesysteem 1

ja

Pnom

Aantal

[W]
150,00

1

PV-systemen
PV-systeem
PV-systeem 1

Apv
[m²]
13,50

helling
[°]
45

oriëntatie

Acoll
[m²]
2,37

helling
[°]
43

oriëntatie

Z

bouwintegratie

type cel

niet geventileerd

monokristallijn

Spv
[Wp/m²]
135

Zonnecollectoren
Zonnecollector
Zonnecollector 1

Z

gekoppeld
tapwatersys.
Tapwatersysteem 1

gekoppeld
verwarmingssys.
-

Kwaliteitsverklaring
ja

Verlichting
Er is gerekend volgens de forfaitaire methode m.b.t. de verlichting.
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Vrijstaande woning · E/E = 0,656

Resultaten
Primair energiegebruik
Verwarming
Warm tapwater
Koeling
Bevochtiging
Ventilatoren
Verlichting

[MJ]
29.460
2.826
4.074
0
5.994
7.811

Totaal

50.165

Elektriciteitsproductie gebouwgebonden
Afgenomen energie
Geëxporteerde energie
Elektriciteitsproductie niet-gebouwgebonden

-4.683
45.482
0
-9.311

EPtot

36.171

EP;adm;tot
Specifieke energieprestatie per m²

55.111
214

EPtot / EP;adm;tot
EPC
EPC voldoet aan bouwbesluit 2012

[-]
0,656
0,40
ja

Ag;tot
Averlies

[m²]
169,50
356,54

Informatief
CO2-emissie totaal
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2.542,64 kg
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Algemene gegevens
Bestandsnaam

: C:\Users\s071007\Dropbox\Scriptie\bijlage\ENORM\EPC-eis per 1 januari 2015
(referentiewoning) kingspan Kooltherm K8.epg

Projectomschrijving

: Vrijstaande woning

Omschrijving bouwwerk

: Vrijstaande woning

Berekeningstype

: woningbouw

Gebruikte eisentabel

: Eisen Bouwbesluit 2012, aangewezen op 1 maart 2013

Schematisering
Klimatiseringszones
Klim.
zone
A

Omschrij ving
[Klimatiseringszone]

Transportmedium
warmte koeling
water

Verwarmingssysteem
Verwarmingssysteem 1

Koelsysteem

Ventilatiesysteem

(geen)

Ventilatiesysteem 1

Rekenzones
Rekenzone
A.1
A.2
A.3

Omschrij ving
[Rekenzone]
[Rekenzone]
[Rekenzone]

Gebruiksfunctie
woonfunctie
woonfunctie
woonfunctie

Ag [m²]
62,20
61,50
45,80
–––––––––– +
169,50 m²

Totale gebruiksoppervlakte energiegebouw (Ag;tot)

Transmissie
Definitie scheidingsconstructies rekenzone A.1 - [Rekenzone]
scheidingsvlak
begrenzing
oriëntatie
A
[m²]
voorgevel
metselwerk
ramen

buitenlucht

achtergevel
metselwerk
ramen

buitenlucht

zijgevel
metselwerk
raam
raam

buitenlucht

Hkr
[m]

Rc
[m²K/W]

U
[W/m²K]

hoek
[°]

ZTA zonwering
[-]

1,40

90
90

0,60 handmatig

1,40

90
90

0,60 handmatig

1,40
1,40

90
90
90

0,60 handmatig
0,60 handmatig

belemmering

W
W

13,40
3,00

6,64

O
O

7,30
9,10

6,64

Z
Z
Z

19,90
1,50
1,50

6,64

raam

Z

1,50

1,40

90

0,60 handmatig

raam deur
voordeur

Z
Z

1,10
2,40

1,40
1,40

90
90

0,60 geen
0,00 geen

minimaal
minimaal
meest
ongunstig
meest
ongunstig
minimaal
minimaal

N
N

23,40
4,50

1,40

90
90

0,60 geen

minimaal
minimaal

N

62,20
–––––––– +...
150,80

zijgevel
metselwerk
ramen

buitenlucht

begane grond
begane grond

kruipruimte
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6,64

0,50

minimaal
minimaal

minimaal
meest
ongunstig

3,50
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Definitie scheidingsconstructies rekenzone A.2 - [Rekenzone]
scheidingsvlak
begrenzing
oriëntatie
A
[m²]
voorgevel
metselwerk
ramen

buitenlucht

achtergevel
metselwerk
raam

buitenlucht

zijgevel
metselwerk
raam

buitenlucht

zijgevel
metselwerk
raam

buitenlucht

buitenlucht

achtergevel
metselwerk
zijgevel dakkapel
raam

buitenlucht

zijgevel
dak
metselwerk

buitenlucht

zijgevel
dak
metselwerk
voorgevel dakkapel
raam dakkapel
dakraam

buitenlucht

dak dakkapel

buitenlucht
boven

dak dakkapel

Rc
[m²K/W]

W
W

14,20
3,00

6,64

O
O

14,20
3,00

6,64

Z
Z

23,20
6,00

6,64

N
N

27,30
1,90
–––––––– +...
92,80

6,64

Definitie scheidingsconstructies rekenzone A.3 - [Rekenzone]
scheidingsvlak
begrenzing
oriëntatie
A
[m²]
voorgevel
metselwerk
zijgevel dakkapel
raam

Hkr
[m]

Hkr
[m]

Rc
[m²K/W]

U
[W/m²K]

hoek
[°]

ZTA zonwering
[-]

1,40

90
90

0,60 handmatig

minimaal
minimaal

1,40

90
90

0,60 handmatig

minimaal
minimaal

1,40

90
90

0,60 handmatig

minimaal
minimaal

1,40

90
90

0,60 geen

minimaal
minimaal

U
[W/m²K]

hoek
[°]

1,40

90
90
90

1,40

90
90
90

ZTA zonwering
[-]

belemmering

belemmering

W
W
W

12,40
0,50
1,50

6,64
6,64

O
O
O

12,40
0,50
1,50

6,64
6,64

Z
Z

42,10
9,30

6,00
6,64

43
90

minimaal
minimaal

N
N
N
N
N

38,40
9,30
0,20
0,80
1,70

6,00
6,64
6,64

43
90
90
90
43

minimaal
minimaal
minimaal
minimaal
minimaal

N

1,00
–––––––– +...
131,60

6,00

1,40
1,40

0,60 handmatig

minimaal
minimaal
minimaal

0,60 handmatig

minimaal
minimaal
minimaal

0,60 geen
0,65 geen

0

minimaal

Lineaire koudebruggen
Er is gerekend volgens de uitgebreide methode m.b.t. de koudebruggen.

Definitie lineaire koudebruggen rekenzone A.1 - [Rekenzone]
scheidingsvlak
koudebrug
voorgevel
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kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven (onder vloer)

ℓ
[m]
2,00
6,00
2,00

Psi
[W/mK]
0,086
0,061
0,100

Psi;e
[W/mK]

Psi;gr
[W/mK]

Eps
[m²/m]
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scheidingsvlak

koudebrug

achtergevel

kozijnen zij
kozijnen boven (onder vloer)
kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
hoek gevel
kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
hoek gevel
vloer-kozijn
vloer-metselwerk dwarsgevel
vloer-metselwerk langsgevel

zijgevel

zijgevel

begane grond

Definitie lineaire koudebruggen rekenzone A.2 - [Rekenzone]
scheidingsvlak
koudebrug
voorgevel

achtergevel

zijgevel

zijgevel

kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
hoek gevel
kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
hoek gevel

Definitie lineaire koudebruggen rekenzone A.3 - [Rekenzone]
scheidingsvlak
koudebrug
voorgevel

achtergevel

kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
dak dakkapel
dakkapel-dak zijkant
kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
dak dakkapel
dakkapel-dak zijkant

ℓ
[m]
4,80
3,80
3,00
13,70
4,50
5,50
3,00
9,00
3,00
5,50
5,30
8,30
18,90

Psi
[W/mK]
0,061
0,100
0,086
0,061
0,100
0,085
0,086
0,061
1,000
0,085

Psi;e
[W/mK]

Psi;gr
[W/mK]

Eps
[m²/m]

0,788
0,673
0,909

-0,213
-0,233
-0,194

0,0012
0,0012
0,0012

ℓ
[m]
2,00
6,00
2,00
2,00
6,00
2,00
4,00
12,00
4,00
5,70
1,40
5,00
1,40
5,70

Psi
[W/mK]
0,086
0,061
0,070
0,086
0,061
0,070
0,086
0,061
0,070
0,085
0,086
0,061
0,070
0,085

Psi;e
[W/mK]

Psi;gr
[W/mK]

Eps
[m²/m]

ℓ
[m]
1,00
3,00
1,00
1,00
1,50
1,00
3,00
1,00
1,00
1,50

Psi
[W/mK]
0,086
0,061
0,070
0,124
-0,073
0,086
0,061
0,070
0,124
-0,073

Psi;e
[W/mK]

Psi;gr
[W/mK]

Eps
[m²/m]

Thermische capaciteit
Rekenzone
A.1 [Rekenzone]
A.2 [Rekenzone]
A.3 [Rekenzone]
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volgens bij lage H
nee
nee
nee

bouwtype
traditioneel, gemengd zwaar
traditioneel, gemengd zwaar
traditioneel, gemengd zwaar

Cm
[kJ/K]
27 990
27 675
20 610
––––––––– +
76 275

21 jul 2014, 19:55 · blz. 3 van 6
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Vrijstaande woning · E/E = 0,622

Infiltratie
qv10;spec
[dm³/s·m²]
0,625

eigen
waarde
ja

hoogte
9,66

lengte
gebouw [m]
10,22

breedte uitvoeringsvariant
6,02 vrijstaand gebouw, kap

geveltype
-

Verwarming
Verwarmingssysteem 1 - Verwarmingssysteem 1
installatiekenmerken
type verwarmingssysteem
temperatuurniveau
gebouwgebonden warmtelevering op afstand
individuele bemetering

:
:
:
:

collectief systeem
Laag
nee
ja

hoofdtype toestel
subtype toestel
vermogen
opwekkingsrendement
energiedrager
bepaling

:
:
:
:
:
:
:

CVsysteem
107HR
6,16 kW
0,925
gas
eigen waarde
0,00 MJ per jaar

type tapwatersysteem

:

zonneboiler
afleverset
gekoppeld verwarmingssysteem

:
:
:

individuele afleverset met externe warmtelevering
geen voorraadvaten
voorverwarmer zonneboiler met naverwarmingstoestel
ja
-

type toestel
opwekkingsrendement
NVN7125
energiedrager

:
:
:
:

externe warmte
2,425
(eigen verklaring)
warmte

forfaitair
nW;dis [-]
aanwezig
wijze van aansluiten
thermisch rendement
tapsysteem geldt voor
methode A uitgebreid
inwendige diameter leidingen keuken
lengte uittapleiding badkamer
lengte uittapleiding keuken

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

nee
1,00
ja
koudepoort en inlaat
0,48
keuken en badkamer
ja
<= 10 mm
4–6m
6–8m

Preferent toestel

hulpenergie

Warm tapwater
Warmtapwatersysteem 1 - Tapwatersysteem 1
installatiekenmerken

Preferent toestel

distributierendement
douchewarmteterugwinning

afgifte

aangewezen rekenzones
A.1 [Rekenzone]
A.2 [Rekenzone]
A.3 [Rekenzone]

Ag [m²]
62
62
46

Ag;tapw [m²]
62
62
46

Koeling
Er zijn geen koelsystemen ingevoerd.

Ventilatie
Ventilatiesysteem 1 - Ventilatiesysteem 1
ventilatiesysteem
ventilatiesysteemvariant
toegepaste kwaliteitsverklaring systeem
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:
:
:

D. Mechanische toevoer, mechanische afvoer
D.2b2 - WTW, geen zonering, geen sturing, volledig bypass
Geen kwaliteitsverklaring van toepassing. Er wordt gerekend
met forfaitaire waarden
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Vrijstaande woning · E/E = 0,622

rekenwaarde fsys
rekenwaarde freg
rekenwaarde finf
geïnstalleerde capaciteit onbekend
1a) natuurlijke toevoer van buiten
1b) natuurlijke toevoer via een ruimte (serre of atrium)
1c) mechanische toevoer van buitenlucht (decentraal)
1d) mechanische toevoer van voorverwarmde of gekoelde buitenlucht
met toe- en/of afvoerkanaal
maximale ventilatiecapaciteit bij koudebehoefte
maximale spuiventilatiecapaciteit bij koudebehoefte
type warmteterugwinning
kwaliteitsverklaring
rendement Nwtw
correctiefactor Frend
open verbrandingstoestellen qve;Verb;H
open verbrandingstoestellen qve;Verb;C

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1,00
1,00
1,15
ja
0,00 dm³/s
0,00 dm³/s
0,00 dm³/s
72,89 dm³/s
nee
nee
nee
Kwaliteitsverklaring
0,950
0,80
0,00 dm³/s
0,00 dm³/s

Ventilatoren
Ventilatiesysteem

Gelij kstroom

Ventilatiesysteem 1

ja

Pnom

Aantal

[W]
150,00

1

PV-systemen
PV-systeem
PV-systeem 1

Apv
[m²]
13,50

helling
[°]
45

oriëntatie

Acoll
[m²]
2,37

helling
[°]
43

oriëntatie

Z

bouwintegratie

type cel

niet geventileerd

monokristallijn

Spv
[Wp/m²]
135

Zonnecollectoren
Zonnecollector
Zonnecollector 1

Z

gekoppeld
tapwatersys.
Tapwatersysteem 1

gekoppeld
verwarmingssys.
-

Kwaliteitsverklaring
ja

Verlichting
Er is gerekend volgens de forfaitaire methode m.b.t. de verlichting.

ENORM V1.5 · Licentiehouder: Bart Kleuskens

21 jul 2014, 19:55 · blz. 5 van 6

EPC-eis per 1 januari 2015 (referentiewoning) kingspan Kooltherm K8.epg

Vrijstaande woning · E/E = 0,622

Resultaten
Primair energiegebruik
Verwarming
Warm tapwater
Koeling
Bevochtiging
Ventilatoren
Verlichting

[MJ]
27 325
2 826
4 308
0
5 994
7 811

Totaal

48 264

Elektriciteitsproductie gebouwgebonden
Afgenomen energie
Geëxporteerde energie
Elektriciteitsproductie niet-gebouwgebonden

-4 716
43 548
0
-9 278

EPtot

34 271

EP;adm;tot
Specifieke energieprestatie per m²

55 111
203

EPtot / EP;adm;tot
EPC
EPC voldoet aan bouwbesluit 2012

[-]
0,622
0,38
ja

Ag;tot
Averlies

[m²]
169,50
356,54

Informatief
CO2-emissie totaal

ENORM V1.5 · Licentiehouder: Bart Kleuskens

2 446,96 kg
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EPC-eis per 1 januari 2015 (referentiewoning) kingspan Kooltherm K8 autonoom.epg

Vrijstaande woning · E/E = 0,611

Algemene gegevens
Bestandsnaam

: C:\Users\s071007\Dropbox\Scriptie\bijlage\ENORM\EPC-eis per 1 januari 2015
(referentiewoning) kingspan Kooltherm K8 autonoom.epg

Projectomschrijving

: Vrijstaande woning

Omschrijving bouwwerk

: Vrijstaande woning

Berekeningstype

: woningbouw

Gebruikte eisentabel

: Eisen Bouwbesluit 2012, aangewezen op 1 maart 2013

Schematisering
Klimatiseringszones
Klim.
zone
A

Omschrij ving
[Klimatiseringszone]

Transportmedium
warmte koeling
water

Verwarmingssysteem
Verwarmingssysteem 1

Koelsysteem

Ventilatiesysteem

(geen)

Ventilatiesysteem 1

Rekenzones
Rekenzone
A.1
A.2
A.3

Omschrij ving
[Rekenzone]
[Rekenzone]
[Rekenzone]

Gebruiksfunctie
woonfunctie
woonfunctie
woonfunctie

Ag [m²]
62,20
61,50
45,80
–––––––––– +
169,50 m²

Totale gebruiksoppervlakte energiegebouw (Ag;tot)

Transmissie
Definitie scheidingsconstructies rekenzone A.1 - [Rekenzone]
scheidingsvlak
begrenzing
oriëntatie
A
[m²]
voorgevel
metselwerk
ramen

buitenlucht

achtergevel
metselwerk
ramen

buitenlucht

zijgevel
metselwerk
raam
raam

buitenlucht

Hkr
[m]

Rc
[m²K/W]

U
[W/m²K]

hoek
[°]

ZTA zonwering
[-]

1,40

90
90

0,60 handmatig

1,40

90
90

0,60 handmatig

1,40
1,40

90
90
90

0,60 handmatig
0,60 handmatig

belemmering

W
W

13,40
3,00

7,82

O
O

7,30
9,10

7,82

Z
Z
Z

19,90
1,50
1,50

7,82

raam

Z

1,50

1,40

90

0,60 handmatig

raam deur
voordeur

Z
Z

1,10
2,40

1,40
1,40

90
90

0,60 geen
0,00 geen

minimaal
minimaal
meest
ongunstig
meest
ongunstig
minimaal
minimaal

N
N

23,40
4,50

1,40

90
90

0,60 geen

minimaal
minimaal

N

62,20
–––––––– +...
150,80

zijgevel
metselwerk
ramen

buitenlucht

begane grond
begane grond

kruipruimte
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7,82

0,50

minimaal
minimaal

minimaal
meest
ongunstig

3,50
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Definitie scheidingsconstructies rekenzone A.2 - [Rekenzone]
scheidingsvlak
begrenzing
oriëntatie
A
[m²]
voorgevel
metselwerk
ramen

buitenlucht

achtergevel
metselwerk
raam

buitenlucht

zijgevel
metselwerk
raam

buitenlucht

zijgevel
metselwerk
raam

buitenlucht

buitenlucht

achtergevel
metselwerk
zijgevel dakkapel
raam

buitenlucht

zijgevel
dak
metselwerk

buitenlucht

zijgevel
dak
metselwerk
voorgevel dakkapel
raam dakkapel
dakraam

buitenlucht

dak dakkapel

buitenlucht
boven

dak dakkapel

Hkr
[m]

Rc
[m²K/W]

W
W

14,20
3,00

7,82

O
O

14,20
3,00

7,82

Z
Z

23,20
6,00

7,82

N
N

27,30
1,90
–––––––– +...
92,80

7,82

Definitie scheidingsconstructies rekenzone A.3 - [Rekenzone]
scheidingsvlak
begrenzing
oriëntatie
A
[m²]
voorgevel
metselwerk
zijgevel dakkapel
raam

Vrijstaande woning · E/E = 0,611

Hkr
[m]

Rc
[m²K/W]

U
[W/m²K]

hoek
[°]

ZTA zonwering
[-]

1,40

90
90

0,60 handmatig

minimaal
minimaal

1,40

90
90

0,60 handmatig

minimaal
minimaal

1,40

90
90

0,60 handmatig

minimaal
minimaal

1,40

90
90

0,60 geen

minimaal
minimaal

U
[W/m²K]

hoek
[°]

1,40

90
90
90

1,40

90
90
90

ZTA zonwering
[-]

belemmering

belemmering

W
W
W

12,40
0,50
1,50

7,82
7,82

O
O
O

12,40
0,50
1,50

7,82
7,82

Z
Z

42,10
9,30

6,00
7,82

43
90

minimaal
minimaal

N
N
N
N
N

38,40
9,30
0,20
0,80
1,70

6,00
7,82
7,82

43
90
90
90
43

minimaal
minimaal
minimaal
minimaal
minimaal

N

1,00
–––––––– +...
131,60

6,00

1,40
1,40

0,60 handmatig

minimaal
minimaal
minimaal

0,60 handmatig

minimaal
minimaal
minimaal

0,60 geen
0,65 geen

0

minimaal

Lineaire koudebruggen
Er is gerekend volgens de uitgebreide methode m.b.t. de koudebruggen.

Definitie lineaire koudebruggen rekenzone A.1 - [Rekenzone]
scheidingsvlak
koudebrug
voorgevel
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kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven (onder vloer)

ℓ
[m]
2,00
6,00
2,00

Psi
[W/mK]
0,086
0,061
0,100

Psi;e
[W/mK]

Psi;gr
[W/mK]

Eps
[m²/m]
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scheidingsvlak

koudebrug

achtergevel

kozijnen zij
kozijnen boven (onder vloer)
kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
hoek gevel
kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
hoek gevel
vloer-kozijn
vloer-metselwerk dwarsgevel
vloer-metselwerk langsgevel

zijgevel

zijgevel

begane grond

Vrijstaande woning · E/E = 0,611

Definitie lineaire koudebruggen rekenzone A.2 - [Rekenzone]
scheidingsvlak
koudebrug
voorgevel

achtergevel

zijgevel

zijgevel

kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
hoek gevel
kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
hoek gevel

Definitie lineaire koudebruggen rekenzone A.3 - [Rekenzone]
scheidingsvlak
koudebrug
voorgevel

achtergevel

kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
dak dakkapel
dakkapel-dak zijkant
kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
dak dakkapel
dakkapel-dak zijkant

ℓ
[m]
4,80
3,80
3,00
13,70
4,50
5,50
3,00
9,00
3,00
5,50
5,30
8,30
18,90

Psi
[W/mK]
0,061
0,100
0,086
0,061
0,100
0,085
0,086
0,061
1,000
0,085

Psi;e
[W/mK]

Psi;gr
[W/mK]

Eps
[m²/m]

0,788
0,673
0,909

-0,213
-0,233
-0,194

0,0012
0,0012
0,0012

ℓ
[m]
2,00
6,00
2,00
2,00
6,00
2,00
4,00
12,00
4,00
5,70
1,40
5,00
1,40
5,70

Psi
[W/mK]
0,086
0,061
0,070
0,086
0,061
0,070
0,086
0,061
0,070
0,085
0,086
0,061
0,070
0,085

Psi;e
[W/mK]

Psi;gr
[W/mK]

Eps
[m²/m]

ℓ
[m]
1,00
3,00
1,00
1,00
1,50
1,00
3,00
1,00
1,00
1,50

Psi
[W/mK]
0,086
0,061
0,070
0,124
-0,073
0,086
0,061
0,070
0,124
-0,073

Psi;e
[W/mK]

Psi;gr
[W/mK]

Eps
[m²/m]

Thermische capaciteit
Rekenzone
A.1 [Rekenzone]
A.2 [Rekenzone]
A.3 [Rekenzone]
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volgens bij lage H
nee
nee
nee

bouwtype
traditioneel, gemengd zwaar
traditioneel, gemengd zwaar
traditioneel, gemengd zwaar

Cm
[kJ/K]
27 990
27 675
20 610
––––––––– +
76 275
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Vrijstaande woning · E/E = 0,611

Infiltratie
qv10;spec
[dm³/s·m²]
0,625

eigen
waarde
ja

hoogte
9,66

lengte
gebouw [m]
10,22

breedte uitvoeringsvariant
6,02 vrijstaand gebouw, kap

geveltype
-

Verwarming
Verwarmingssysteem 1 - Verwarmingssysteem 1
installatiekenmerken
type verwarmingssysteem
temperatuurniveau
gebouwgebonden warmtelevering op afstand
individuele bemetering

:
:
:
:

collectief systeem
Laag
nee
ja

hoofdtype toestel
subtype toestel
vermogen
opwekkingsrendement
energiedrager
bepaling

:
:
:
:
:
:
:

CVsysteem
107HR
6,16 kW
0,925
gas
eigen waarde
0,00 MJ per jaar

type tapwatersysteem

:

zonneboiler
afleverset
gekoppeld verwarmingssysteem

:
:
:

individuele afleverset met externe warmtelevering
geen voorraadvaten
voorverwarmer zonneboiler met naverwarmingstoestel
ja
-

type toestel
opwekkingsrendement
NVN7125
energiedrager

:
:
:
:

externe warmte
2,425
(eigen verklaring)
warmte

forfaitair
nW;dis [-]
aanwezig
wijze van aansluiten
thermisch rendement
tapsysteem geldt voor
methode A uitgebreid
inwendige diameter leidingen keuken
lengte uittapleiding badkamer
lengte uittapleiding keuken

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

nee
1,00
ja
koudepoort en inlaat
0,48
keuken en badkamer
ja
<= 10 mm
4–6m
6–8m

Preferent toestel

hulpenergie

Warm tapwater
Warmtapwatersysteem 1 - Tapwatersysteem 1
installatiekenmerken

Preferent toestel

distributierendement
douchewarmteterugwinning

afgifte

aangewezen rekenzones
A.1 [Rekenzone]
A.2 [Rekenzone]
A.3 [Rekenzone]

Ag [m²]
62
62
46

Ag;tapw [m²]
62
62
46

Koeling
Er zijn geen koelsystemen ingevoerd.

Ventilatie
Ventilatiesysteem 1 - Ventilatiesysteem 1
ventilatiesysteem
ventilatiesysteemvariant
toegepaste kwaliteitsverklaring systeem
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:
:
:

D. Mechanische toevoer, mechanische afvoer
D.2b2 - WTW, geen zonering, geen sturing, volledig bypass
Geen kwaliteitsverklaring van toepassing. Er wordt gerekend
met forfaitaire waarden
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rekenwaarde fsys
rekenwaarde freg
rekenwaarde finf
geïnstalleerde capaciteit onbekend
1a) natuurlijke toevoer van buiten
1b) natuurlijke toevoer via een ruimte (serre of atrium)
1c) mechanische toevoer van buitenlucht (decentraal)
1d) mechanische toevoer van voorverwarmde of gekoelde buitenlucht
met toe- en/of afvoerkanaal
maximale ventilatiecapaciteit bij koudebehoefte
maximale spuiventilatiecapaciteit bij koudebehoefte
type warmteterugwinning
kwaliteitsverklaring
rendement Nwtw
correctiefactor Frend
open verbrandingstoestellen qve;Verb;H
open verbrandingstoestellen qve;Verb;C

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1,00
1,00
1,15
ja
0,00 dm³/s
0,00 dm³/s
0,00 dm³/s
72,89 dm³/s
nee
nee
nee
Kwaliteitsverklaring
0,950
0,80
0,00 dm³/s
0,00 dm³/s

Ventilatoren
Ventilatiesysteem

Gelij kstroom

Ventilatiesysteem 1

ja

Pnom

Aantal

[W]
150,00

1

PV-systemen
PV-systeem
PV-systeem 1

Apv
[m²]
13,50

helling
[°]
45

oriëntatie

Acoll
[m²]
2,37

helling
[°]
43

oriëntatie

Z

bouwintegratie

type cel

niet geventileerd

monokristallijn

Spv
[Wp/m²]
135

Zonnecollectoren
Zonnecollector
Zonnecollector 1

Z

gekoppeld
tapwatersys.
Tapwatersysteem 1

gekoppeld
verwarmingssys.
-

Kwaliteitsverklaring
ja

Verlichting
Er is gerekend volgens de forfaitaire methode m.b.t. de verlichting.
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Vrijstaande woning · E/E = 0,611

Resultaten
Primair energiegebruik
Verwarming
Warm tapwater
Koeling
Bevochtiging
Ventilatoren
Verlichting

[MJ]
26 616
2 826
4 402
0
5 994
7 811

Totaal

47 649

Elektriciteitsproductie gebouwgebonden
Afgenomen energie
Geëxporteerde energie
Elektriciteitsproductie niet-gebouwgebonden

-4 729
42 920
0
-9 264

EPtot

33 655

EP;adm;tot
Specifieke energieprestatie per m²

55 111
199

EPtot / EP;adm;tot
EPC
EPC voldoet aan bouwbesluit 2012

[-]
0,611
0,37
ja

Ag;tot
Averlies

[m²]
169,50
356,54

Informatief
CO2-emissie totaal
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2 416,02 kg
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EPC-eis per 1 januari 2015 (referentiewoning) kingspan TW 50 plus.epg

Vrijstaande woning · E/E = 0,627

Algemene gegevens
Bestandsnaam

: C:\Users\s071007\Dropbox\Scriptie\bijlage\ENORM\EPC-eis per 1 januari 2015
(referentiewoning) kingspan TW 50 plus.epg

Projectomschrijving

: Vrijstaande woning

Omschrijving bouwwerk

: Vrijstaande woning

Berekeningstype

: woningbouw

Gebruikte eisentabel

: Eisen Bouwbesluit 2012, aangewezen op 1 maart 2013

Schematisering
Klimatiseringszones
Klim.
zone
A

Omschrij ving
[Klimatiseringszone]

Transportmedium
warmte koeling
water

Verwarmingssysteem
Verwarmingssysteem 1

Koelsysteem

Ventilatiesysteem

(geen)

Ventilatiesysteem 1

Rekenzones
Rekenzone
A.1
A.2
A.3

Omschrij ving
[Rekenzone]
[Rekenzone]
[Rekenzone]

Gebruiksfunctie
woonfunctie
woonfunctie
woonfunctie

Ag [m²]
62,20
61,50
45,80
–––––––––– +
169,50 m²

Totale gebruiksoppervlakte energiegebouw (Ag;tot)

Transmissie
Definitie scheidingsconstructies rekenzone A.1 - [Rekenzone]
scheidingsvlak
begrenzing
oriëntatie
A
[m²]
voorgevel
metselwerk
ramen

buitenlucht

achtergevel
metselwerk
ramen

buitenlucht

zijgevel
metselwerk
raam
raam

buitenlucht

Hkr
[m]

Rc
[m²K/W]

U
[W/m²K]

hoek
[°]

ZTA zonwering
[-]

1,40

90
90

0,60 handmatig

1,40

90
90

0,60 handmatig

1,40
1,40

90
90
90

0,60 handmatig
0,60 handmatig

belemmering

W
W

13,40
3,00

5,95

O
O

7,30
9,10

5,95

Z
Z
Z

19,90
1,50
1,50

5,95

raam

Z

1,50

1,40

90

0,60 handmatig

raam deur
voordeur

Z
Z

1,10
2,40

1,40
1,40

90
90

0,60 geen
0,00 geen

minimaal
minimaal
meest
ongunstig
meest
ongunstig
minimaal
minimaal

N
N

23,40
4,50

1,40

90
90

0,60 geen

minimaal
minimaal

N

62,20
–––––––– +...
150,80

zijgevel
metselwerk
ramen

buitenlucht

begane grond
begane grond

kruipruimte
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5,95

0,50

minimaal
minimaal

minimaal
meest
ongunstig

3,50
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Definitie scheidingsconstructies rekenzone A.2 - [Rekenzone]
scheidingsvlak
begrenzing
oriëntatie
A
[m²]
voorgevel
metselwerk
ramen

buitenlucht

achtergevel
metselwerk
raam

buitenlucht

zijgevel
metselwerk
raam

buitenlucht

zijgevel
metselwerk
raam

buitenlucht

buitenlucht

achtergevel
metselwerk
zijgevel dakkapel
raam

buitenlucht

zijgevel
dak
metselwerk

buitenlucht

zijgevel
dak
metselwerk
voorgevel dakkapel
raam dakkapel
dakraam

buitenlucht

dak dakkapel

buitenlucht
boven

dak dakkapel

Rc
[m²K/W]

W
W

14,20
3,00

5,95

O
O

14,20
3,00

5,95

Z
Z

23,20
6,00

5,95

N
N

27,30
1,90
–––––––– +...
92,80

5,95

Definitie scheidingsconstructies rekenzone A.3 - [Rekenzone]
scheidingsvlak
begrenzing
oriëntatie
A
[m²]
voorgevel
metselwerk
zijgevel dakkapel
raam

Hkr
[m]

Hkr
[m]

Rc
[m²K/W]

U
[W/m²K]

hoek
[°]

ZTA zonwering
[-]

1,40

90
90

0,60 handmatig

minimaal
minimaal

1,40

90
90

0,60 handmatig

minimaal
minimaal

1,40

90
90

0,60 handmatig

minimaal
minimaal

1,40

90
90

0,60 geen

minimaal
minimaal

U
[W/m²K]

hoek
[°]

1,40

90
90
90

1,40

90
90
90

ZTA zonwering
[-]

belemmering

belemmering

W
W
W

12,40
0,50
1,50

5,95
5,95

O
O
O

12,40
0,50
1,50

5,95
5,95

Z
Z

42,10
9,30

6,00
5,95

43
90

minimaal
minimaal

N
N
N
N
N

38,40
9,30
0,20
0,80
1,70

6,00
5,95
5,95

43
90
90
90
43

minimaal
minimaal
minimaal
minimaal
minimaal

N

1,00
–––––––– +...
131,60

6,00

1,40
1,40

0,60 handmatig

minimaal
minimaal
minimaal

0,60 handmatig

minimaal
minimaal
minimaal

0,60 geen
0,65 geen

0

minimaal

Lineaire koudebruggen
Er is gerekend volgens de uitgebreide methode m.b.t. de koudebruggen.

Definitie lineaire koudebruggen rekenzone A.1 - [Rekenzone]
scheidingsvlak
koudebrug
voorgevel
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kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven (onder vloer)

ℓ
[m]
2,00
6,00
2,00

Psi
[W/mK]
0,086
0,061
0,100

Psi;e
[W/mK]

Psi;gr
[W/mK]

Eps
[m²/m]
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scheidingsvlak

koudebrug

achtergevel

kozijnen zij
kozijnen boven (onder vloer)
kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
hoek gevel
kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
hoek gevel
vloer-kozijn
vloer-metselwerk dwarsgevel
vloer-metselwerk langsgevel

zijgevel

zijgevel

begane grond

Definitie lineaire koudebruggen rekenzone A.2 - [Rekenzone]
scheidingsvlak
koudebrug
voorgevel

achtergevel

zijgevel

zijgevel

kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
hoek gevel
kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
hoek gevel

Definitie lineaire koudebruggen rekenzone A.3 - [Rekenzone]
scheidingsvlak
koudebrug
voorgevel

achtergevel

kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
dak dakkapel
dakkapel-dak zijkant
kozijnen onder
kozijnen zij
kozijnen boven
dak dakkapel
dakkapel-dak zijkant

ℓ
[m]
4,80
3,80
3,00
13,70
4,50
5,50
3,00
9,00
3,00
5,50
5,30
8,30
18,90

Psi
[W/mK]
0,061
0,100
0,086
0,061
0,100
0,085
0,086
0,061
1,000
0,085

Psi;e
[W/mK]

Psi;gr
[W/mK]

Eps
[m²/m]

0,788
0,673
0,909

-0,213
-0,233
-0,194

0,0012
0,0012
0,0012

ℓ
[m]
2,00
6,00
2,00
2,00
6,00
2,00
4,00
12,00
4,00
5,70
1,40
5,00
1,40
5,70

Psi
[W/mK]
0,086
0,061
0,070
0,086
0,061
0,070
0,086
0,061
0,070
0,085
0,086
0,061
0,070
0,085

Psi;e
[W/mK]

Psi;gr
[W/mK]

Eps
[m²/m]

ℓ
[m]
1,00
3,00
1,00
1,00
1,50
1,00
3,00
1,00
1,00
1,50

Psi
[W/mK]
0,086
0,061
0,070
0,124
-0,073
0,086
0,061
0,070
0,124
-0,073

Psi;e
[W/mK]

Psi;gr
[W/mK]

Eps
[m²/m]

Thermische capaciteit
Rekenzone
A.1 [Rekenzone]
A.2 [Rekenzone]
A.3 [Rekenzone]
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volgens bij lage H
nee
nee
nee

bouwtype
traditioneel, gemengd zwaar
traditioneel, gemengd zwaar
traditioneel, gemengd zwaar

Cm
[kJ/K]
27 990
27 675
20 610
––––––––– +
76 275
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Infiltratie
qv10;spec
[dm³/s·m²]
0,625

eigen
waarde
ja

hoogte
9,66

lengte
gebouw [m]
10,22

breedte uitvoeringsvariant
6,02 vrijstaand gebouw, kap

geveltype
-

Verwarming
Verwarmingssysteem 1 - Verwarmingssysteem 1
installatiekenmerken
type verwarmingssysteem
temperatuurniveau
gebouwgebonden warmtelevering op afstand
individuele bemetering

:
:
:
:

collectief systeem
Laag
nee
ja

hoofdtype toestel
subtype toestel
vermogen
opwekkingsrendement
energiedrager
bepaling

:
:
:
:
:
:
:

CVsysteem
107HR
6,16 kW
0,925
gas
eigen waarde
0,00 MJ per jaar

type tapwatersysteem

:

zonneboiler
afleverset
gekoppeld verwarmingssysteem

:
:
:

individuele afleverset met externe warmtelevering
geen voorraadvaten
voorverwarmer zonneboiler met naverwarmingstoestel
ja
-

type toestel
opwekkingsrendement
NVN7125
energiedrager

:
:
:
:

externe warmte
2,425
(eigen verklaring)
warmte

forfaitair
nW;dis [-]
aanwezig
wijze van aansluiten
thermisch rendement
tapsysteem geldt voor
methode A uitgebreid
inwendige diameter leidingen keuken
lengte uittapleiding badkamer
lengte uittapleiding keuken

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

nee
1,00
ja
koudepoort en inlaat
0,48
keuken en badkamer
ja
<= 10 mm
4–6m
6–8m

Preferent toestel

hulpenergie

Warm tapwater
Warmtapwatersysteem 1 - Tapwatersysteem 1
installatiekenmerken

Preferent toestel

distributierendement
douchewarmteterugwinning

afgifte

aangewezen rekenzones
A.1 [Rekenzone]
A.2 [Rekenzone]
A.3 [Rekenzone]

Ag [m²]
62
62
46

Ag;tapw [m²]
62
62
46

Koeling
Er zijn geen koelsystemen ingevoerd.

Ventilatie
Ventilatiesysteem 1 - Ventilatiesysteem 1
ventilatiesysteem
ventilatiesysteemvariant
toegepaste kwaliteitsverklaring systeem
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:
:
:

D. Mechanische toevoer, mechanische afvoer
D.2b2 - WTW, geen zonering, geen sturing, volledig bypass
Geen kwaliteitsverklaring van toepassing. Er wordt gerekend
met forfaitaire waarden
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rekenwaarde fsys
rekenwaarde freg
rekenwaarde finf
geïnstalleerde capaciteit onbekend
1a) natuurlijke toevoer van buiten
1b) natuurlijke toevoer via een ruimte (serre of atrium)
1c) mechanische toevoer van buitenlucht (decentraal)
1d) mechanische toevoer van voorverwarmde of gekoelde buitenlucht
met toe- en/of afvoerkanaal
maximale ventilatiecapaciteit bij koudebehoefte
maximale spuiventilatiecapaciteit bij koudebehoefte
type warmteterugwinning
kwaliteitsverklaring
rendement Nwtw
correctiefactor Frend
open verbrandingstoestellen qve;Verb;H
open verbrandingstoestellen qve;Verb;C

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1,00
1,00
1,15
ja
0,00 dm³/s
0,00 dm³/s
0,00 dm³/s
72,89 dm³/s
nee
nee
nee
Kwaliteitsverklaring
0,950
0,80
0,00 dm³/s
0,00 dm³/s

Ventilatoren
Ventilatiesysteem

Gelij kstroom

Ventilatiesysteem 1

ja

Pnom

Aantal

[W]
150,00

1

PV-systemen
PV-systeem
PV-systeem 1

Apv
[m²]
13,50

helling
[°]
45

oriëntatie

Acoll
[m²]
2,37

helling
[°]
43

oriëntatie

Z

bouwintegratie

type cel

niet geventileerd

monokristallijn

Spv
[Wp/m²]
135

Zonnecollectoren
Zonnecollector
Zonnecollector 1

Z

gekoppeld
tapwatersys.
Tapwatersysteem 1

gekoppeld
verwarmingssys.
-

Kwaliteitsverklaring
ja

Verlichting
Er is gerekend volgens de forfaitaire methode m.b.t. de verlichting.

ENORM V1.5 · Licentiehouder: Bart Kleuskens

15 jul 2014, 22:49 · blz. 5 van 6

EPC-eis per 1 januari 2015 (referentiewoning) kingspan TW 50 plus.epg

Vrijstaande woning · E/E = 0,627

Resultaten
Primair energiegebruik
Verwarming
Warm tapwater
Koeling
Bevochtiging
Ventilatoren
Verlichting

[MJ]
27 678
2 826
4 262
0
5 994
7 811

Totaal

48 570

Elektriciteitsproductie gebouwgebonden
Afgenomen energie
Geëxporteerde energie
Elektriciteitsproductie niet-gebouwgebonden

-4 709
43 861
0
-9 284

EPtot

34 577

EP;adm;tot
Specifieke energieprestatie per m²

55 111
204

EPtot / EP;adm;tot
EPC
EPC voldoet aan bouwbesluit 2012

[-]
0,627
0,38
ja

Ag;tot
Averlies

[m²]
169,50
356,54

Informatief
CO2-emissie totaal
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2 462,37 kg

15 jul 2014, 22:49 · blz. 6 van 6

Energetische optimalisatie van de bakstenen bouwmethode

Bijlage II: Multi-criteria analyse
Met een multi-criteria analyse kunnen de verschillende bakstenen bouwmethoden met elkaar,
aan de hand van uiteenlopende (zowel kwantitatieve als kwalitatieve) criteria, vergeleken
worden. Allereerst wordt in een multi-criteria analyse het hoofddoel en bijbehorende
doelstellingen bepaald.
Het hoofddoel komt overeen met het doel van het afstudeeronderzoek en wordt omschreven als
‘het ontwikkelen van een productinnovatie van baksteen in een energetisch geoptimaliseerde
bakstenen bouwmethode’. De criteria waaraan de bouwmethoden getoetst worden zijn
afkomstig uit het wensenpakket van het Programma van Eisen en hebben betrekking op de
invalshoeken product, proces en prestatie:
•

Product-technisch wordt gekeken naar de dikte van de totale gevelopbouw en de
bijbehorende investeringskosten per vierkante meter van de desbetreffende bakstenen
bouwmethode.

•

Proces-technisch hebben de beoordelingscriteria betrekking op de bouwtijd en de
energetische waarborging van de vooraf beoogde prestatie gedurende de uitvoering.

•

Prestatie-technisch worden de bouwmethoden beoordeeld op het energieverbruik door
te kijken naar het warmteverlies door transmissie en de energetische toekomstwaarde
van de bouwmethoden. Het tweede prestatiecriterium richt zich op implementatie en
het behoud van de energetische kwaliteit van mogelijke gevelontwikkelingen

Bij de beoordeling van de verschillende bouwmethoden op elk van de gestelde criteria wordt in
de multi-criteria analyse uitgegaan van een vierkante meter geveloppervlak, waarbij de huidige
spouwmuuropbouw telkens als uitgangspunt is genomen. Verder is voor de uniformiteit van de
bouwmethoden, en daarmee de beoordeling, uitgegaan van een Rc-waarde van 5,0 m2K/W voor
de isolerende laag met de toepassing van traditionele Rockfit 433 plus1 isolatieplaten.

1

165 mm = Rc-waarde van 5,0 m2K/W
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Product
Product-technisch worden de bakstenen bouwmethoden beoordeeld op de dikte van de totale
gevelopbouw en de investeringskosten.
Dikte gevelopbouw
De bakstenen gevelbouwmethode heeft invloed op de totale dikte van het gevelpakket en
daarmee op de oppervlakte aan de binnenkant van de gevelopbouw. De vergelijking van de
bouwmethoden op dit aspect wordt zoals gesteld onder een gelijke isolatiewaarde voor de
isolatielaag van 5,0 m2K/W en met eenzelfde anorganisch isolatiemateriaal (minerale wol)
verwezenlijkt. Door de dikte van de gevelopbouw voor elk van de bouwmethoden te bepalen
aan de hand van een isolatietoepassing, zal deze verhouding van de totale dikte bij een
toenemende isolatie-eis niet veranderen. Als laatste is ook de binnenafwerking en het product
baksteen als gevelafwerking bij alle bouwmethoden gelijk.
De opbouw van elk van de concepten bestaat uit:
TRADITIONELE SPOUWMUUR
Opbouw
Binnenafwerking
Binnenblad
Isolatielaag
Luchtspouw
Buitenspouwblad
Spouwankers

Materiaal
Spachtelputz
Kalkzandsteen
Rockwool steenwol
Baksteen
RVS

Dikte
(millimeters)
2
100
165
40
100
Ø5

MASSIEVE MUUR
Opbouw
Binnenafwerking
Binnenblad
Buitenspouwblad

Materiaal
Spachtelputz
Porotherm PL-I
(gevuld)
Baksteen

Dikte
(millimeters)
2
500
100

DIAFRAGMAWAND
Opbouw
Binnenafwerking
Binnenblad
Tussenlaag
Isolatielaag
Luchtspouw
Ribben
Buitenspouwblad

Materiaal
Spachtelputz
Baksteen
Rockwool steenwol
Baksteen
Baksteen

Dikte
(millimeters)
2
100
230
165
40
210
100
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SPOUWMUUR MET AUTONOME SPOUWBLADEN
Opbouw
Binnenafwerking
Binnenblad
Isolatielaag
Luchtspouw
Buitenspouwblad

Materiaal
Spachtelputz
Kalkzandsteen
Rockwool steenwol
Baksteen

Dikte
(millimeters)
2
100
165
40
210

Investeringskosten
De afgeronde kosten voor de investering per vierkante meter van de verschillende
bouwmethoden zijn berekend aan de hand van het calculatieprogramma ‘KRAAN’ en zijn
hieronder weergegeven. Aangezien er is uitgegaan van een vierkante meter geveloppervlak,
waarbij het buitenspouwblad telkens wordt vervaardigd uit baksteen, zijn de kosten voor
steigerwerk buiten beschouwing gelaten. De gedetailleerde raming van de kosten per
bouwmethode zijn in bijlage IV bijgevoegd.
Deze afgeronde investeringskosten van elke bakstenen bouwmethode bedragen:
Traditionele spouwmuur:
Spouwmuur met autonome spouwbladen:
Massieve muur:
Diafragmawand:

170,- €/m2
230,- €/m2
355,- €/m2
200,- €/m2

5
Bart Kleuskens | 0628615

Proces
In de multi-criteria analyse wordt het bouwproces primair beoordeeld. Het is immers van
essentieel belang dat de desbetreffende bouwmethode ook daadwerkelijk uitgevoerd kan
worden. Hierdoor worden er aan dit aspect de meeste punten toegewezen (Donkervoort &
Geurts, 2006). De criteria hebben betrekking op de bouwtijd en de energetische waarborging
van de vooraf beoogde prestatie gedurende de uitvoering.
Bouwtijd
Bij de bouwtijd wordt vanuit het product baksteen naar de ingesloten detaillering en uitvoering
van het concept gekeken. Allereerst kan de detaillering van de concepten zorgen voor een
bemoeilijkte uitvoering van de isolatielaag, waardoor veelal extra arbeid verricht moet worden.
Daarnaast betekent een toename van het aantal handelingen ook een (ongewenste) toename in
bouwtijd. Aan de hand van deze aspecten wordt de technische haalbaarheid van de
verschillende bakstenen bouwmethoden kwalitatief met elkaar vergeleken, waarbij de
bouwmethode met de hoogste technische haalbaarheid ten opzichte van de overige methoden
wordt beoordeeld met een ‘6’ en de slechtste bouwmethode een ‘1’ krijgt toegewezen.
De huidige spouwmuuropbouw wordt als uitgangspunt genomen. De detaillering van deze
opbouw zorgt tijdens de realisatie voor een bemoeilijkte uitvoering en onderlinge aansluiting
van de isolerende laag door de toepassing van stalen hulpconstructies. Met betrekking tot het
aantal uit te voeren handelingen ligt de bouwsnelheid van de traditionele spouwmuuropbouw
niet zo hoog als bij een massieve Porotherm muuropbouw met ingesloten isolatie. Dit vanwege
het formaat van de elementen waarmee de dragende en tevens isolerende scheidingswand
gerealiseerd wordt. Doordat de autonome spouwmuur geen hulpconstructie behoeft, maar er
wel meer handelingen verricht moeten worden voor het realiseren van het buitenspouwblad,
wordt geacht dat deze bouwmethode een langere bouwtijd in beslag zal nemen dan in het geval
van een traditionele spouwmuur. Daaropvolgend geldt als vanzelfsprekend een toename van de
bouwtijd van een diafragmawand. Het goed laten aansluiten van de isolerende laag met de
bakstenen ribben en het aantal handelingen voor de realisatie van een diafragmawand met
zowel een bakstenen binnen- en buitenblad als ribben uit baksteen zijn hier debet aan.
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Energetische waarborging
De energetische waarborging is zowel afhankelijk van het uitvoeringsproces als van de factor
tijd. In de uitvoering kan een degradatie aan de vooraf gestelde energetische kwaliteit van het
systeem optreden als gevolg van een verkeerde verwerking van de isolerende laag. Ervan
uitgaande dat de isolatie door vakmensen wordt aangebracht, kan de detaillering van de
bouwmethode er alsnog voor zorgen dat het aanbrengen van de isolatie wordt bemoeilijkt.
Hiermee wordt het risico op energetische lekken vergroot. Ook kan gedurende de tijd de
energetische prestatie worden aangetast als gevolg van klimatologische omstandigheden.
Doordat in alle gevallen uitgegaan wordt van een bakstenen buitenspouwblad worden
degradaties als gevolg van (bewust of onbewust) menselijk handelen niet meegenomen.

Met de traditionele spouwmuuropbouw als uitgangspunt zorgt de verplichte integratie van
secundaire staalconstructiedelen voor een risico op energetische lekken, waardoor de beoogde
isolatiewaarde niet wordt behaald (zie ook de berekende Rc-waarde van het warmteverlies
door een traditionele gevel op de volgende pagina). In een diafragmawand wordt de
waarborging van de beoogde isolatiewaarde bemoeilijkt door bakstenen ribben, waardoor
platen veelal op maat zullen moeten worden gesneden. Het risico bestaat dat de aansluiting
tussen het metselwerk en de isolatie zullen leiden tot ongewenst grote naden en kieren. Bij de
uitvoering van een autonoom buitenspouwblad zijn deze zaken niet aan de orde en kan de
isolerende laag ondoorbroken worden uitgevoerd. Ook de massieve muur met ingesloten
isolatie heeft geen last van deze aspecten, ware het niet dat bij een massieve muur het risico op
vochtontwikkeling in de constructie met zich meebrengt, waardoor de isolatiewaarde van de
minerale wol wordt aangetast.
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Prestatie
Energieverlies
Voor de bepaling van het energieverlies van de concepten wordt gekeken naar de
warmteverliesstromen door de totale gevelconstructie. De verliesstroom door transmissie kan
worden gevangen in de formule:
 = A ∗ U ∗



−



[W]

Hierbij is de oppervlakte van het dichte geveldeel van de scheidingsconstructie (A) een
constante, aangezien voor elk van de bouwmethoden wordt uitgegaan van één vierkante meter
geveloppervlak. In de formule is U het warmtedoorganscoëfficiënt van de scheidingsconstructie


in [   ]. Voor de binnentemperatuur

 wordt

uitgegaan van een gemiddelde temperatuur van

20 °C. De gemiddelde jaarlijkse buitentemperatuur van het stookseizoen



bedraagt 5,64 °C

(NEN 5128).

Traditionele spouwmuuropbouw
Het binnenblad van de traditionele spouwmuuropbouw bestaat uit kalkzandsteen met een
soortelijk gewicht van 1750 kg/m3 en een dikte van 100 millimeter. Voor de isolatie wordt
gebruik gemaakt van een 165 millimeter dikke isolatielaag uit Rockwool Rockfit 433 Plus
steenwol. Een luchtspouw van 40 millimeter en 100 millimeter buitenblad, bestaande uit
baksteen met een soortelijk gewicht van 1800 kg/m3, maken de opbouw compleet. Er worden 4
stalen spouwankers rond 5 millimeter per m2 metselwerk toegepast (Gebroeders Bodegraven
BV, 2011).
Gegevens:
λ-waarden
λbaksteenmetselwerk = 1,108 W/mK (NPR 2068)
λisolatie = 0,033 W/mK (Rockwool Rockfit 433 plus)
λkalkzandsteen = 1,126 W/mK (NPR 2068)
λstaal,spouwanker = 50 W/mK (NEN 12524:2000 nl)
Warmteweerstandswaarden:
Rsi = 0,13 m2K/W (NEN 1068)
Rse = 0,04 m2K/W (NEN 1068)
Rm,luchtspouw, niet geventileerd = 0,18 m2K/W (NEN 1068)
Correctiefactor voor convectie en uitvoeringsonnauwkeurigheden
a = 0,05 (NEN 1068)
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Invloed van spouwanker op energieverlies
Aspouwanker = 0,25 * π * d2
Aspouwanker = 0,25 * π * 0,0052 = 1,96 * 10-5 m2
1,96 * 10-5 m2 * 4 = 7,85 * 10-5 m2
1 – 7,85 * 10-5 = 0,9999
λ’isolatie = 7,85 * 10-5 m2 * 50 + 0,9999 * 0,033 = 0,037
Berekening Rm-waarden afzonderlijke materialen
,

Rm,baksteen = , = 0,09 m2K/W
Rm,isolatie =

, !
,"#

= 4,46 m2K/W
,

Rm,kalkzandsteen = , = 0,089 m2K/W
Rm,luchtspouw, niet geventileerd = 0,18 m2K/W

Berekening Rc-waarde en U-waarde totale constructie
Rc =

$% & $'( & $')
&*

– Rse – Rsi =

,+&,,, &,+&,&,,&,"
&,!

– 0,04 – 0,13 = 4,59 m2K/W

De warmtedoorgangscoëfficiënt wordt gevonden met de waarde:
U=


,,!+&,"&,,

= 0,21 W/m2K

Het warmteverlies door transmissie door de gevelconstructie
Om te komen tot het warmteverlies door transmissie in megajoule per vierkante meter per jaar
dient het warmteverlies te worden vermenigvuldigd met het aantal seconden in het
stookseizoen. Dit stookseizoen loopt volgens NEN 5128 van 1 oktober tot 1 mei. Dat zijn 212
dagen, dus 212*24*3600 = 18.316.800 seconden.

Op deze manier kan het warmteverlies door transmissie worden bepaald aan de hand van de
formule:
. = U ∗



 /

−

∗ 100

[12]

. = 0,21 ∗ 20 − 5,64/ ∗ 100 = 55,26 MJ
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Massieve wand
Voor de massieve wand wordt gebruik gemaakt van Porotherm lijmblokken, welke zijn gevuld
met een anorganische vulmiddel van minerale wol. Vast tegen deze blokken wordt een
bakstenen laag gerealiseerd, waarmee de opbouw massief blijft, maar wel de bakstenen
uitstraling gecreëerd wordt.

Berekening Rm-waarden afzonderlijke materialen
λPorotherm PL-I 365, reken muur = 0,10 W/mK
Rm,porotherm PL-I 365 =
Rm,baksteen =

,
,

,!
,

= 5,0 m2K/W

= 0,09 m2K/W

Berekening Rc-waarde en U-waarde totale constructie
Rc =
U=

,+&!,&,,&,"
&,!


,,+"&,"&,,

– 0,14 - 0,03 = 4,93 m2K/W

= 0,20 W/m2K

Het warmteverlies door transmissie door de gevelconstructie
. = 0,20 ∗ 20 − 5,64/ ∗ 100 = 51,52 MJ
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Diafragmawand
Bij de diafragmawand wordt het buitenblad niet via stalen spouwankers met het binnenblad
gekoppeld, maar door het gebruik van baksteen. Dit directe verbinding tussen het binnen en
buitenspouwblad zorgt vanuit bouwfysisch oogpunt voor ‘koudezuilen’.

Berekening Rm-waarden afzonderlijke materialen
,

Rm,baksteen binnentoepassing = , = 0,12 m2K/W
Rm,baksteen buitentoepassing =

,
,

= 0,09 m2K/W

,,,

Rm,baksteen t.p.v. ribben = , = 0,40 m2K/W
Rm,isolatie =

, !
,""

= 5,0 m2K/W

Rm,luchtspouw = 0,18 m2K/W

Berekening Rc-waarde en U-waarde constructie zonder ribben
Rc =

$% & $( & $)
&*

– Re - Ri =

,&!,&,+&,&,,&,"
&,!

- 0,04 – 0,13 = 5,13 m2K/W

De warmtedoorgangscoëfficiënt wordt gevonden met de waarde:
U=


!,"&,"&,,

= 0,19 W/m2K

Berekening Rc-waarde en U-waarde door ribben:
Rc =

,,&,,&,"
&,!

– 0,14 - 0,03 = 0,37 m2K/W

De warmtedoorgangscoëfficiënt wordt gevonden met de waarde:


U = ,"#&,"&,, = 1,85 W/m2K

Het warmteverlies door transmissie door de ribben
Aangezien de ribben een steen breed zijn (100 mm) en over de gehele lengte naar boven
doorlopen bedraagt het energieverlies door de ribben:

Het warmteverlies door transmissie door de gevelconstructie
. = 1,85 ∗ 0,1 ∗ 20 − 5,64/ ∗ 100 = 48,71 MJ
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Het warmteverlies door transmissie zonder de ribben:

. =

1 ∗ 1 − 1 ∗ 0,1 ∗ 0,19 ∗ 20 − 5,64/ ∗ 100 = 44,98 MJ

Het totale warmteverlies door transmissie door de gevelconstructie:
. = 44,98 + 48,71 =93,69 MJ
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Spouwmuuropbouw met autonome spouwbladen
Bij de spouwmuuropbouw met autonome spouwbladen worden dezelfde materialen gebruikt
als bij de traditionele spouwmuuropbouw, alleen wordt bij dit specifieke concept het
buitenspouwblad dikker (steens) uitgevoerd, zodat staalconstructiedelen, onder bepaalde
randvoorwaarden, achterwege gelaten kunnen worden. Deze randvoorwaarden hebben
betrekking op een verdiepingshoge geveluitvoering van het buitenspouwblad, waarop eveneens
een balkon opgelegd wordt.

Berekening Rm-waarden afzonderlijke materialen
Rm,baksteen =

,
,

= 0,19 m2K/W

, !

Rm,isolatie = ,"" = 5,0 m2K/W
Rm,kalkzandsteen =

,
,

= 0,089 m2K/W

Rm,luchtspouw = 0,18 m2K/W

Berekening Rc-waarde en U-waarde totale constructie
Rc =

$% & $( & $)
&*

– Re - Ri =

,+&!,&,+&,&,,&,"
&,!

- 0,04 – 0,13 = 5,19 m2K/W

De warmtedoorgangscoëfficiënt wordt gevonden met de waarde:
U=


!,+&,"&,,

= 0,19 W/m2K

Het warmteverlies door transmissie door de gevelconstructie
. = 0,19 ∗ 20 − 5,64/ ∗ 100 = 49,98 MJ
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Energetische toekomstwaarde
Met de steeds strenger wordende energetische prestatie-eisen van onder meer de gevel om te
komen tot energieneutrale gebouwen, is het vanuit het dichte geveldeel van de uitwendige
scheidingsconstructie niet realistisch te denken dat deze toekomstige isolatie-eis gehaald zal
worden in de uitvoering met de huidige isolatie. Het totale pakket zal op deze wijze immers veel
te dik moeten worden uitgevoerd (Lente-akkoord, 2012). Dit is namelijk automatisch nadelig
voor het interne oppervlak, maar ook voor andere bouwkundige elementen zoals de fundering
of kozijnaansluitingen (Bouwmeester, 2013). Gevelontwikkelingen afkomstig uit de bouwsector
en nanotechnologie reageren op dit energetisch vraagstuk en worden in het onderzoek
behandelt. Voor de beoordeling vanuit de energetische toekomstwaarde wordt gekeken naar de
mogelijke toepasbaarheid van nieuwe gevelontwikkelingen in combinatie met de geanalyseerde
bakstenen bouwmethode.

Met de spouwmuur als uitgangspunt zorgen de verplichte staalconstructiedelen in de
detaillering van de traditionele spouwmuur voor enige verwachte problemen in de uitvoering
en energetische kwaliteit, wanneer nieuwe technieken in de desbetreffende gevelopbouw
moeten worden geïntegreerd. De massieve bouwmethode legt aan deze integratie nog meer
restricties op, aangezien de ruimte zich beperkt tot de perforaties. Daarnaast is er door de
detaillering van de bouwelementen vanuit energetisch oogpunt altijd een doorbreking van het
keramisch materiaal ten opzichte van de nieuwe techniek. Deze doorbreking is ook bij een
diafragmawand aan de orde, alleen is er bij deze bouwmethode tussen de ribben wel voldoende
en vrije ruimte voor de integratie van nieuwe technieken. Als laatste kan gesteld worden dat
voor een spouwmuur met autonome spouwbladen deze ruimte volledig vrij is. Waardoor de
toepasbaarheid van nieuwe technieken zowel vanuit energetisch - als uitvoeringstechnisch
oogpunt zo goed mogelijk kan worden bewerkstelligd.
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Energetische optimalisatie van de bakstenen bouwmethode

Beoordeling
Dominantie kwalitatieve score
Bij de kwalitatieve dominantiescore is telkens gekeken in hoeverre een bepaalde bouwmethode
beter (+) of slechter (-) is dan de overige bouwmethode. Deze beoordeling wordt gekoppeld aan
de desbetreffende weegfactoren van deze kwalitatieve scores zodat de bouwmethoden ten
opzichte van elkaar kunnen worden geclassificeerd.

Dominantie kwalitatieve score
Traditionele
spouwmuur
Traditionele
spouwmuur

Massieve
muur

Diafragmawand

Autonome
spouwbladen

-25

25

-15

25

-15

Massieve
muur

25

Diafragmawand

-25

-25

Autonome
spouwbladen

15

15

-55

55
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Kwantitatieve score
Kwantitatieve scores bevatten niet alleen informatie over welke bouwmethode beter scoort,
maar ook hoeveel beter. Om deze informatie te behouden en tegelijkertijd te kunnen vergelijken
met andere scores, wordt de informatie eerst gestandaardiseerd met de formule:
ei =





















 

Deze gestandaardiseerde score ligt tussen de 0 voor de slechtste bouwmethode en de 1 voor de
beste bouwmethode. Aangezien de hoogste score in de kwantitatieve gevallen allemaal negatief
beoordeeld worden, dient de behaalde gestandaardiseerde score van 1 te worden afgetrokken:
Standaard score bij een negatieve beoordeling = 1- ei
Dominantie kwantitatieve score
Traditionele
spouwmuur
Traditionele
spouwmuur

Massieve
muur

Diafragmawand

Autonome
spouwbladen

29,1

17,1

11,25

-12

-17,85

Massieve
muur

-29,1

Diafragmawand

-17,1

12

Autonome
spouwbladen

-11,25

17,85

-5,85

5,85

Dominantie overall score
Om de dominantiescores van zowel de kwalitatieve als kwantitatieve variabelen voor de
bouwmethoden te kunnen bepalen, worden beide scores samengevoegd middels de formule:


!  !"#

Ods =  ∗ $
 !

 !"#

+ & ∗

'!  !"#
$'!  !"#

Waarbij:
Ods
= De dominantie van de overall score
Gkwantiatief = Het totale gegeven gewicht aan de kwantitatieve data
Dkwantitatief = De kwantitatieve dominantiescore van de desbetreffende bouwmethode ten
opzichte van de dominantiescore waarmee de bouwmethode wordt vergeleken.
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Tkwantitatief = De totale kwantitatieve dominantiescore van alle bouwmethoden opgeteld
Gkwalitatief = Het totale gegeven gewicht aan de kwalitatieve data
Dkwalitatief = De kwalitatieve dominantiescore van de desbetreffende bouwmethode ten
opzichte van de dominantiescore waarmee de bouwmethode wordt vergeleken.
Tkwalitatief = De totale kwantitatieve dominantiescore van alle bouwmethoden opgeteld

Dominantie overall score
Traditionele
spouwmuur
Traditionele
spouwmuur

Massieve
muur

Diafragmawand

Autonome
spouwbladen

2,73

8,43

0,14

1, 4

-6,89

Massieve muur

-2,73

Diafragmawand

-8,43

-1,4

Autonome
spouwbladen

-0,14

6,89

-10,87

10,87

Op grond van deze overall score is de uitslag van de bakstenen bouwmethoden als volgt:
1. Autonome spouwbladen
2. Traditionele spouwmuur
3. Massieve muur
4. Diafragmawand
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Sensitiviteitsanalyse
Aangezien er aan de toekenning van kwalitatieve waarden en gewicht een subjectieve
classificatie ten grondslag ligt, worden zowel de criteria als de weegfactoren getest aan de hand
van twee sensitiviteitsanalyses. Hiermee wordt de robuustheid van de voorgaande classificatie
aangetoond.
Invalshoek-analyse
In de eerste analyse is telkens één invalshoek uitgesloten van deelname, waarbij de
weegfactoren over de overige criteria naar ratio zouden worden verdeeld. Uit deze analyse zijn
de volgende classificaties voortgekomen:
Volgorde zonder product

Volgorde zonder proces

1. Autonome spouwbladen

1. Traditionele spouwmuur

2. Massieve muur

2. Diafragmawand

3. Traditionele spouwmuur

3. Autonome spouwbladen

4. Diafragmawand

4. Massieve muur

Volgorde zonder prestatie
1. Autonome spouwbladen
2. Traditionele spouwmuur
3. Massieve muur
4. Diafragmawand

Zoals gesteld is het autonome spouwblad in twee van de drie analyses de beste bouwmethode.
Enkel wanneer het proces wordt weggelaten blijkt de traditionele spouwmuurconstructie als
beste te zijn geclassificeerd.
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‘Turning Points’-analyse
Voor de robuustheid van de multi-criteria analyse is eveneens gekeken naar de ‘turning points’
van de criteria afzonderlijk. Dit is gedaan door steeds aan één criteria een hoger of juist lager
gewicht toe te kennen, zodat gekeken kan worden of bij een verandering van dit ene criterium
er ook een verandering in volgorde van de bouwmethoden optreedt. Wanneer dit al bij een lage
verandering van het (in eerste instantie) toegekende gewicht gebeurt, betekent dit dat de
eerder gestelde uitkomst weinig gefundeerd is en het resultaat dan ook niet geheel betrouwbaar
is. De range waarin dit kantelpunt per criterium is geanalyseerd ligt tussen de -10 en +10
punten ten opzichte van het toegekende gewicht. In alle gevallen treedt er echter geen
verandering in de classificatie op. Aangezien een verandering van 10 punten minimaal de helft
is van het reeds beoordeelde gewicht, wordt gesteld dat de classificatie voldoende robuust is.
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Bijlage III: Terugverdientijd
Energiegevel
Voor de energiegevel worden de kosten per m2 geraamd op €306,88. Dit is exclusief
installatieonderdelen van het element (wijnen, 2014). De zuidgeoriënteerde gevel van de
vrijstaande referentiewoning heeft een oppervlakte voor het dichte geveldeel van 52,4 m2
(Bijlage I).
De kosten voor de integratie van het systeem in deze gevel bedraagt dus:
€ 306,88 * 52,4 = € 16.080,51
De overige dichte geveldelen hebben een oppervlakte van 133,9 m2 en worden traditioneel
uitgevoerd met een prijs van € 182,12 m2. De kosten van deze overige dichte geveldelen komt
hierbij uit op € 24.385,87
De totale realisatiekosten voor het dichte geveldeel met integratie van een zuidgeoriënteerde
energiegevel voor de vrijstaande referentiewoning bedraagt hiermee:
€ 16.080,51 + € 24.385,87 = € 40.466,38
Wanneer dit bedrag door het totaal aantal vierkante meters gemetseld geveloppervlak wordt
gedeeld ontstaat de prijs per m2 geveloppervlak van de vrijstaande referentiewoning:
€ 40.466,38 / 186,3 = € 217,21/m2
De meerprijs per vierkante meter in vergelijking met een volledig traditionele uitvoering van
€ 182,12 bedraagt dus € 35,10/m2
Hieruit volgt de totale meerprijs met de integratie van een zuidgeoriënteerde energiegevel in de
referentiewoning bij een verder traditionele uitvoering van de overige geveldelen:
€ 35,10 * 186,3 = € 6.537,42
Het jaarlijks primair energieverbruik voor verwarming van de referentiewoning bedraagt:
29.450 MJ. Dit wordt bewerkstelligd met een HR 107-ketel, welke een rendement heeft van 96%
op bovenwaarde (als gevolg van condensatiewarmte).
De totale benodigde energie om aan de energievraag van de woning te voldoen is hiermee:
30.628 MJ primaire energie. Deze primaire energie wordt met de omrekentool van Senternovem
omgezet naar m3 gas (Senternovem, z.j.). Waarbij 30.628 MJ primaire energie overeenkomt met
967,71 m3 gas2.

2 Calorische onderwaarde van aardgas is 31,65 MJ/m3
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De huidige gasprijs (prijspeil 2013/2014) is gemiddeld € 0,65. Met deze huidige gasprijs
bedragen de jaarlijkse kosten voor een HR107-ketel: 967,71 * € 0,65 = € 629,01
Janssen de Jong BV geeft aan met het energetisch gevelsysteem een besparing van 45 procent op
de energiekosten in vergelijking met een HR-ketel te kunnen bewerkstelligen. Dit zou betekenen
dat de jaarlijkse kosten met toepassing van de energiegevel afgerond € 346,- bedragen om aan
de energiebehoefte voor verwarming van de referentiewoning te voldoen. Hierbij is geen
rekening gehouden met de vaste gastoeslag.
Terugverdientijd
De terugverdientijd van het energetisch gevelsysteem kan theoretisch worden bepaald door de
totale realisatiekosten met de energiegevel te delen door bovenstaande jaarlijkse kosten. De
huidige gasprijs wordt hierbij gedurende de jaren vastgezet, waarbij eveneens wordt uitgegaan
van verder identieke omstandigheden zoals deze hierboven geschetst. Onderhoudskosten en
rendementsverlies van de aan het systeem gekoppelde warmtepomp, alsmede veranderende
klimatologische omstandigheden en overige factoren welke van invloed kunnen zijn op de
terugverdientijd worden in deze berekening dan ook niet meegenomen. Onder deze
randvoorwaarden is de theoretische terugverdientijd voor de integratie van het systeem in de
gestelde vrijstaande referentiewoning: € 6.537,- / € 346,- = 19 jaar.
Daarnaast is in onderstaande grafiek gekeken naar de opbrengst van het systeem bij een
veranderende gasprijsontwikkeling, overeenkomstig aan het ‘sterk stijgend’-scenario van het
Vesta-model opgesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL, 2014), gedurende een
theoretische levensduur van de warmtepomp van 15 jaar. Hierbij is uitgegaan van het meest
gunstigste scenario voor de gasprijsontwikkeling wat betreft de terugverdientijd. Ook overige
factoren welke van negatieve invloed kunnen zijn op de terugverdientijd (zoals
onderhoudskosten of veranderende interne en externe condities) zijn niet in het opgenomen in
het terugverdienmodel. Desalniettemin valt op te maken dat de integratie van het energetisch
systeem in de vrijstaande referentiewoning gedurende de theoretische levensduur van de
warmtepomp vanuit kostentechnisch oogpunt niet rendabel is.
Opbrengst [€] →

1

2 3 4

5 6

7 8

Aantal jaren →
9 10 11 12 13 14 15 16

0
-1000
-2000
-3000
-4000
-5000
-6000
-7000

Grafiek: terugverdientijd energiegevel
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Hoogwaardig isolatiemateriaal
Allereerst wordt gekeken naar de besparing op het warmteverlies als gevolg van transmissie
door een vierkante meter geveloppervlak bij een traditionele isolatietoepassing in steenwol en
een uitvoering met respectievelijk Kingspan TW 50 plus isolatieplaten en Kingspan Kooltherm
K8 spouwplaten.
Traditionele spouwmuuropbouw
Het binnenblad van de traditionele spouwmuuropbouw bestaat uit kalkzandsteen met een
soortelijk gewicht van 1750 kg/m3 en een dikte van 100 millimeter. Voor de isolatie wordt
gebruik gemaakt van een 165 millimeter dikke isolatielaag uit Rockwool Rockfit 433 Plus
steenwol. Een luchtspouw van 40 millimeter en 100 millimeter buitenblad, bestaande uit
baksteen met een soortelijk gewicht van 1800 kg/m3, maken de opbouw compleet. Er worden 4
stalen spouwankers rond 5 millimeter per m2 metselwerk toegepast (Gebroeders Bodegraven,
2011).
Gegevens:
λ-waarden
λbaksteenmetselwerk = 1,108 W/mK (NPR 2068)
λisolatie = 0,033 W/mK (Rockwool Rockfit 433 plus)
λkalkzandsteen = 1,126 W/mK (NPR 2068)
λstaal,spouwanker = 50 W/mK (NEN 12524:2000 nl)
Warmteweerstandswaarden:
Rsi = 0,13 m2K/W (NEN 1068)
Rse = 0,04 m2K/W (NEN 1068)
Rm,luchtspouw, niet geventileerd = 0,18 m2K/W (NEN 1068)
Correctiefactor voor convectie en uitvoeringsonnauwkeurigheden
a = 0,05 (NEN 1068)
Invloed van spouwanker op energieverlies
Aspouwanker = 0,25 * π * d2
Aspouwanker = 0,25 * π * 0,0052 = 1,96 * 10-5 m2
1,96 * 10-5 m2 * 4 = 7,85 * 10-5 m2
1 – 7,85 * 10-5 = 0,9999
λ’isolatie = 7,85 * 10-5 m2 * 50 + 0,9999 * 0,033 = 0,037
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Berekening Rm-waarden afzonderlijke materialen
Rm,baksteen =

,,-,-,.

,,-/0

Rm,isolatie =

,,,12

= 0,09 m2K/W

= 4,47 m2K/W
,,-

Rm,kalkzandsteen = -,-3/ = 0,089 m2K/W
Rm,luchtspouw, niet geventileerd = 0,18 m2K/W

Berekening Rc-waarde en U-waarde totale constructie
Rc =

45 6 4  6 4



-67

– Rse – Rsi =

,,,869,926,,,.86,,-.6,,-96,,,1
-6,,,0

– 0,04 – 0,13 = 4,59 m2K/W

De warmtedoorgangscoëfficiënt wordt gevonden met de waarde:
-

U = 9,086,,-16,,,9 = 0,21 W/m2K

Het warmteverlies door transmissie door de gevelconstructie

<=>&? = 0,21 ∗ @20 − 5,64E ∗ 10

/

= 55,26 MJ

Traditionele spouwmuur met Kingspan TW 50 plus isolatieplaat
Er wordt uitgegaan van dezelfde opbouw en dikte van de isolerende laag. De thermische
geleidbaarheid van een Kingspan TW 50 plus isolatieplaat bedraagt 0,035 W/mK voor de laag
uitgevoerd in glaswol en 0,023 W/mK voor de isolatielaag uit PIR (Kingspan, 2013).
Dit betekent dat de totale Rc-waarde van het materiaal uitkomt op:
λm,glaswol = 7,85 * 10-5 m2 * 50 + 0,9999 * 0,035 = 0,0389
Rm,glaswol =

,,,3
,,,1.8

= 0,51 m2K/W

λm,PIR = 7,85 * 10-5 m2 * 50 + 0,9999 * 0,023 = 0,027
,,-90

Rm,PIR = ,,,32 = 5,39 m2K/W

Rm,isolatie = 0,51 + 5,39 = 5,90 m2K/W
Berekening Rm-waarden afzonderlijke materialen
Rm,baksteen =

,,-,-,.

= 0,09 m2K/W

Rm,isolatie = 5,90 m2K/W
Rm,kalkzandsteen =

,,-,-3/

= 0,089 m2K/W

Rm,luchtspouw, niet geventileerd = 0,18 m2K/W
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Berekening Rc-waarde en U-waarde totale constructie
Rc =

45 6 4  6 4
-67



– Rse – Rsi =

,,,860,8,6,,,.86,,-.6,,-96,,,1
-6,,,0

– 0,04 – 0,13 = 5,95 m2K/W

De warmtedoorgangscoëfficiënt wordt gevonden met de waarde:
-

U = 0,806,,-16,,,9 = 0,16 W/m2K

Het warmteverlies door transmissie door de gevelconstructie

<=>&? = 0,16 ∗ @20 − 5,64E ∗ 10

/

= 42,98 MJ

Warmteverlies door transmissie door de gevelconstructie ten opzichte van steenwol isolatie:
93,8. 00,30
00,30

* 100 = -22%

Ten opzichte van de van de traditionele spouwmuur met een isolatielaag uit steenwol levert dit
dus een besparing van 22% op het warmteverlies door transmissie door de gevelconstructie op.
Referentiewoning ENORM
De hierboven berekende Rc-waarden voor de constructie met de toepassing van respectievelijk
een steenwol isolatielaag en Kingspan TW 50 Plus isolatie zijn beide ingevoerd in de vrijstaande
referentiewoning (bijlage I).
Het energieverbruik voor de energiepost verwarming bij een uitvoering van de isolerende laag
in steenwol bedraagt 29.450 MJ primaire energie tegen 27.678 MJ primaire energie met de
toepassing van Kingspan TW 50 Plus isolatie en bijbehorende Rc-waarde. Dit levert een verschil
van 1.772 MJ primaire energie, omgerekend 55,99 m3 gas. De jaarlijkse besparing met de
huidige gasprijs komt neer op € 36,40 per jaar. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden
dat dit bedrag lager uit zou vallen wanneer ook de energiepost voor koeling als gevolg van de
hogere isolatiewaarde zou worden meegenomen. Bij een hogere Rc-waarde neemt de
koelbehoefte immers toe, waardoor de totale energiebesparing ten opzichte van de
energiebesparing voor de energiepost verwarming minder wordt. Zou deze energiepost wel
worden meegenomen, dan bedraagt de jaarlijkse besparing 1.560 MJ primaire energie, hetgeen
overeenkomt met een kostenbesparing van € 32,-.
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Primair energieverbruik [MJ] →
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Grafiek: Primair energieverbruik vrijstaande referentiewoning met isolerende
laag uitgevoerd in respectievelijk steenwol en Kingspan TW 50 plus

Terugverdientijd
De terugverdientijd van een hoogwaardige isolatietoepassing ten opzichte van een traditionele
spouwmuuropbouw in de referentiewoning gaat uit van een gelijke dikte van de isolerende laag.
De realisatieprijs voor een vierkante meter dicht geveldeel met toepassing van een isolerende
laag in steenwol of Kingspan TW 50 plus isolatieplaat bedraagt respectievelijk € 182,12 en
€ 217,04 (exclusief UNI-Flex pluggen). Dit betekent dat de hoogwaardige isolatie een meerprijs
heeft van € 34,92 ten opzichte van steenwol. Door dit bedrag met het aantal vierkante meter
metselwerk van de vrijstaande referentiewoning te vermenigvuldigen, komt de totale meerprijs
voor een hoogwaardige isolatietoepassing in de vrijstaande referentiewoning uit op € 6.505,60.
Theoretisch gezien kan de terugverdientijd worden bepaald door deze meerprijs te delen door
de jaarlijkse besparing. In dit geval wordt wederom uitgegaan van onveranderde
omstandigheden, een vaste gasprijs en uitsluiting van de energiepost voor koeling. Ook overige
installatietechnische factoren en veranderende condities (zowel intern als extern) worden
buiten beschouwing gelaten. Onder deze randvoorwaarden is de theoretische terugverdientijd
voor de integratie van het systeem in de gestelde vrijstaande referentiewoning:
€ 6.505,60 / € 36,40 per jaar = 179 jaar
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Gekeken naar het terugverdienmodel, welke uitgaat van een veranderende gasprijsontwikkeling
binnen het ‘sterk stijgend’-scenario conform het Vesta-model van het PBL (2014), blijkt de
investering als gevolg van een lange terugverdientijd eveneens niet rendabel.
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Grafiek: Terugverdientijd hoogwaardige isolatietoepassing

Traditionele gevelopbouw met Kingspan Koolterm K8
De thermische geleidbaarheid van een Kingspan Kooltherm K8 isolatieplaat bedraagt 0,021
W/mK (Kingspan, 2013). Deze isolatie wordt uitgevoerd in resol hardschuim, welke aan twee
zijden is voorzien van een samengesteld, micro geperforeerd aluminium folie. (Kingspan, 2013).
De uitvoering van de isolatie wordt op eenzelfde wijze met eenzelfde aantal spouwankers als in
voorgaande berekening bewerkstelligd.
Dit betekent dat de totale Rc-waarde van het materiaal uitkomt op:
λm,Kooltherm K8 = 7,85 * 10-5 m2 * 50 + 0,9999 * 0,021 = 0,0249
Rm,Kooltherm K8 =

,,-/0
,,,398

= 6,62 m2K/W

Berekening Rm-waarden afzonderlijke materialen
,,-

Rm,baksteen = -,-,. = 0,09 m2K/W
Rm,isolatie = 6,62 m2K/W
Rm,kalkzandsteen =

,,-,-3/

= 0,089 m2K/W

Rm,luchtspouw, niet geventileerd = 0,18 m2K/W
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Berekening Rc-waarde en U-waarde totale constructie
Rc =

45 6 4  6 4
-67



– Rse – Rsi =

,,,86/,/36,,,.86,,-.6,,-96,,,1
-6,,,0

– 0,04 – 0,13 = 6,64 m2K/W

De warmtedoorgangscoëfficiënt wordt gevonden met de waarde:
U=

/,/96,,-16,,,9

= 0,15 W/m2K

Het warmteverlies door transmissie door de gevelconstructie

<=>&? = 0,15 ∗ @20 − 5,64E ∗ 10

/

= 38,63 MJ

Warmteverlies door transmissie door de gevelconstructie ten opzichte van steenwol isolatie:
1.,/1 00,30
00,30

* 100 = -30%

Ten opzichte van de van de traditionele spouwmuur met een isolatielaag uit steenwol levert dit
dus een besparing van 30% op het warmteverlies door transmissie door de gevelconstructie op.
Referentiewoning ENORM
De hierboven berekende Rc-waarden voor de constructie met de toepassing van respectievelijk
een steenwol isolatielaag (bijlage I) en Kingspan Kooltherm K8 isolatieplaat zijn beide
ingevoerd in de vrijstaande referentiewoning.
Het energieverbruik voor de energiepost verwarming bij een uitvoering van de isolerende laag
in steenwol bedraagt 29.450 MJ primaire energie tegen 27.325 MJ primaire energie met de
toepassing van Kingspan Kooltherm K8-isolatie en bijbehorende Rc-waarde. Dit levert een
verschil van 2.125 MJ primaire energie, omgerekend 67,14 m3 gas. De jaarlijkse besparing met
de huidige gasprijs komt neer op € 43,64 per jaar. Hierbij moet de kanttekening gemaakt
worden dat dit bedrag lager uit zou vallen wanneer ook de energiepost voor koeling als gevolg
van de hogere isolatiewaarde zou worden meegenomen. Bij een hogere Rc-waarde neemt de
koelbehoefte immers toe, waardoor de totale energiebesparing ten opzichte van de
energiebesparing voor de energiepost verwarming minder wordt. Zou deze energiepost wel
worden meegenomen, dan bedraagt de jaarlijkse besparing 1.901 MJ primaire energie, hetgeen
overeenkomt met een kostenbesparing van € 39,-.
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Primair energieverbruik [MJ] →

Energetische optimalisatie van de bakstenen bouwmethode
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Grafiek: Primair energieverbruik vrijstaande referentiewoning met isolerende
laag uitgevoerd in respectievelijk steenwol en Kingspan Kooltherm K8

Terugverdientijd
De terugverdientijd van een hoogwaardige isolatietoepassing ten opzichte van een traditionele
spouwmuuropbouw in de referentiewoning gaat uit van een gelijke dikte van de isolerende laag.
De realisatieprijs voor een vierkante meter dicht geveldeel met toepassing van een isolerende
laag in steenwol of Kingspan Kooltherm K8 isolatieplaat bedraagt respectievelijk € 182,12 en
€ 203,47 (exclusief UNI-Flexpluggen). Dit betekent dat de hoogwaardige isolatie een meerprijs
heeft van € 21,35 ten opzichte van steenwol. Door dit bedrag met het aantal vierkante meter
metselwerk van de vrijstaande referentiewoning te vermenigvuldigen, komt de totale meerprijs
voor een hoogwaardige isolatietoepassing in de vrijstaande referentiewoning uit op € 3.977,51.
Theoretisch gezien kan de terugverdientijd worden bepaald door deze meerprijs te delen door
de jaarlijkse besparing. In dit geval wordt wederom uitgegaan van onveranderde
omstandigheden, een vaste gasprijs en uitsluiting van de energiepost voor koeling. Ook overige
installatietechnische factoren en veranderende condities (zowel intern als extern) worden
buiten beschouwing gelaten. Onder deze randvoorwaarden is de theoretische terugverdientijd
voor de integratie van het systeem in de gestelde vrijstaande referentiewoning:
€ 3.977,51 / € 43,64 per jaar = 92 jaar
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Gekeken naar het terugverdienmodel, welke uitgaat van een veranderende gasprijsontwikkeling
binnen het ‘sterk stijgend’-scenario conform het Vesta-model van het PBL (2014), blijkt de
investering met de lange terugverdientijd wederom niet rendabel.
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Grafiek: Terugverdienmodel hoogwaardige isolatietoepassing Kooltherm K8

Gevelopbouw met Kooltherm K8 isolatie zonder thermische koudebruggen
In dit geval wordt de isolerende laag met Kooltherm K8 isolatie zonder thermische
koudebruggen uitgevoerd. Dit betekent dat er geen degradatie van de Rc-waarde door de
doorbreking van deze isolerende laag met spouwankers optreedt. De bijbehorende berekening
voor de Rc-waarde en warmteverlies door transmissie is:
Berekening Rm-waarden afzonderlijke materialen
,,-

Rm,baksteen = -,-,. = 0,09 m2K/W
Rm,Kooltherm K8 =
Rm,kalkzandsteen =

,,-/0
,,,3,,-,-3/

= 7,86 m2K/W
= 0,089 m2K/W

Rm,luchtspouw, niet geventileerd = 0,18 m2K/W

Berekening Rc-waarde en U-waarde totale constructie
Rc =

45 6 4  6 4
-67



– Rse – Rsi =

,,,862,./6,,,.86,,-.6,,-96,,,1
-6,,,0

– 0,04 – 0,13 = 7,82 m2K/W

De warmtedoorgangscoëfficiënt wordt gevonden met de waarde:
-

U = 2,.36,,-16,,,9 = 0,125 W/m2K
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Het warmteverlies door transmissie door de gevelconstructie

<=>&? = 0,125 ∗ @20 − 5,64E ∗ 10

/

= 32,93 MJ

Warmteverlies door transmissie door de gevelconstructie ten opzichte van steenwol isolatie:
13,81 00,30
00,30

* 100 = -40%

Ten opzichte van de van de traditionele spouwmuur met een isolatielaag uit steenwol levert dit
dus een besparing van 40% op het warmteverlies door transmissie door de gevelconstructie op.
Referentiewoning ENORM
De hierboven berekende Rc-waarden voor de constructie met de toepassing van respectievelijk
een steenwol isolatielaag (bijlage I) en Kingspan Kooltherm K8 isolatieplaat zonder
energetische lekken zijn beide ingevoerd in de vrijstaande referentiewoning.
Het energieverbruik voor de energiepost verwarming bij een uitvoering van de isolerende laag
in steenwol bedraagt 29.450 MJ primaire energie tegen 26.616 MJ primaire energie met de
toepassing van Kingspan Kooltherm K8-isolatie en bijbehorende Rc-waarde. Dit levert een
verschil van 2.834 MJ primaire energie, omgerekend 89,54 m3 gas. De jaarlijkse besparing met
de huidige gasprijs komt neer op € 58,20 per jaar. Hierbij moet de kanttekening gemaakt
worden dat dit bedrag lager uit zou vallen wanneer ook de energiepost voor koeling als gevolg
van de hogere isolatiewaarde zou worden meegenomen. Bij een hogere Rc-waarde neemt de
koelbehoefte immers toe, waardoor de totale energiebesparing ten opzichte van de
energiebesparing voor de energiepost verwarming minder wordt. Zou deze energiepost wel
worden meegenomen, dan bedraagt de jaarlijkse besparing 2.516 MJ primaire energie, hetgeen
overeenkomt met een kostenbesparing van € 52,-.
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Primair energieverbruik [MJ] →
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Grafiek: Primair energieverbruik vrijstaande referentiewoning met isolerende
laag uitgevoerd in respectievelijk steenwol en Kingspan Kooltherm K8 zonder
thermische koudebruggen.

Terugverdientijd
De terugverdientijd van de hoogwaardige isolatietoepassing zonder koudebruggen ten opzichte
van een traditionele spouwmuuropbouw in de referentiewoning gaat uit van een gelijke dikte
van de isolerende laag. De realisatieprijs voor een vierkante meter dicht geveldeel met
toepassing van een isolerende laag in steenwol of Kingspan Kooltherm K8 isolatieplaat bedraagt
respectievelijk € 182,12 en € 204,71. Dit betekent dat de hoogwaardige isolatie een meerprijs
heeft van € 22,59 per vierkante meter ten opzichte van steenwol. Door dit bedrag met het aantal
vierkante meter metselwerk van de vrijstaande referentiewoning te vermenigvuldigen, komt de
totale meerprijs voor een hoogwaardige isolatietoepassing in de vrijstaande referentiewoning
uit op € 4.208,52.
Theoretisch gezien kan de terugverdientijd worden bepaald door deze meerprijs te delen door
de jaarlijkse besparing. In dit geval wordt wederom uitgegaan van onveranderde
omstandigheden, een vaste gasprijs en uitsluiting van de energiepost voor koeling. Ook overige
installatietechnische factoren en veranderende condities (zowel intern als extern) worden
buiten beschouwing gelaten. Onder deze randvoorwaarden is de theoretische terugverdientijd
voor de integratie van het systeem in de gestelde vrijstaande referentiewoning:
€ 4.208,52 / € 58,20 per jaar = 73 jaar
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Gekeken naar het terugverdienmodel, welke uitgaat van een veranderende gasprijsontwikkeling
binnen het ‘sterk stijgend’-scenario conform het Vesta-model van het PBL (2014), blijken de
investering met de lange terugverdientijd wederom niet rendabel.
Aantal jaren →
Opbrengst [€] →

0

5

10

15

20

25

30

35

0
-500
-1000
-1500
-2000
-2500
-3000
-3500
-4000
-4500

Grafiek: Terugverdientijd hoogwaardige isolatietoepassing Kooltherm K8 zonder
thermische koudebruggen

Phase Change Material
De meerprijs voor de uitvoering van een faseovergangsmateriaal als toevoeging aan een
traditionele gevel in steenwol wordt gesteld op € 60,- per vierkante meter (Salca B.V., z.j.).
Wanneer de PCM zou worden toegepast in de vrijstaande referentiewoning bedraagt de totale
meerprijs € 11.178,-. Uit onderzoek van Cabeza et al (2009) blijkt dat de toevoeging van een
PCM in een traditionele geïsoleerde spouwmuurconstructie een energiebesparing op de
energiepost voor verwarming van 15 procent oplevert. Dit is ten opzichte van een
gevelconstructie met een gelijke opbouw zonder faseovergangsmateriaal in een Mediterraan
klimaat. Alhoewel dit onderzoek niet geheel representatief is voor het Nederlandse Zeeklimaat,
is dit het enige gepubliceerde experimenteel onderzoek omtrent de toepassing van een dergelijk
materiaal in een geïsoleerde spouwmuurconstructie. Bovendien kan het product door
toepassing van een PCM met een ander smelttraject worden geoptimaliseerd voor de toepassing
(Salca, z.j.). Voor een validering van de energiebesparing van het product als toevoeging in een
spouwmuurconstructie in het Nederlandse Zeeklimaat dient nader (experimenteel) onderzoek
gedaan te worden.
Zoals reeds eerder vermeld, bedraagt de jaarlijks benodigde energie van een HR107-ketel in de
vrijstaande referentiewoning met een traditionele spouwmuurtoepassing 967,71 m3 gas.
Uitgaande van een 15 procent energiebesparing bij toevoeging van een PCM, komt de reductie
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van het totale jaarlijkse energieverbruik met toepassing van een PCM overeen met 145 m3 gas.
Gekeken naar het huidige prijspeil van een m3 gas betekent dit een kostenbesparing van € 94,35
op een traditionele geveluitvoering zonder PCM.
Onder verder identieke omstandigheden van het gebouw, de omgevingsfactoren, een constante
gasprijs en uitsluiting van het rendementsverlies van het faseovergangsmateriaal is de
theoretische terugverdientijd: € 11.178,- / € 94,- = 119 jaar.
Terugverdientijd
In onderstaande grafiek wordt de gasprijsontwikkeling echter wel meegenomen. Om deze
terugverdientijd zo gunstig mogelijk te laten verlopen worden wederom het rendementsverlies
van het materiaal en andere ongunstige factoren gerelateerd aan het gebouw uitgesloten.
Hierbij is opnieuw uitgegaan van het ‘sterk stijgend’-scenario uit het Vesta-model van het PBL
(2014) met betrekking tot de gasprijsontwikkeling. Daarnaast is deze terugverdientijd bekeken
over een gestelde levensduurperiode van een faseovergangsmateriaal van 30 jaar
(wijkrijgenkippen.nl). Ook voor deze ontwikkeling blijkt de investering vanwege de lange
terugverdientijd niet rendabel.
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Grafiek: terugverdientijd faseovergangsmateriaal
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Bijlage IV: Geraamde kosten gevelconstructies
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Bijlage V: Detailtekeningen StackBrick
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