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Inleiding
Duurzaamheid is een ‘hot issue’ in Haarlem. De gemeente heeft als doelstelling gesteld om in 2030
klimaatneutraal te willen zijn. Verduurzaming van de woningvoorraad van Haarlem is daarbij een
belangrijk onderdeel. Rosehaghe kan en wil daar met haar woningen een goede bijdrage aan leveren.
Rosehaghe heeft de wil uitgesproken om haar woningbestand te verduurzamen waarbij continuïteit
en stabiliteit van de woningbouwvereniging bovenaan staan. Hiervoor moet een goede afweging
gemaakt worden tussen de belangen van de monumentale waarde aan de ene kant en de belangen
van milieuaspecten en levensloopbestendigheid aan de andere kant. Bij onderhoud, renovaties en
projectmatig onderhoud wil de woningbouwvereniging Rosehaghe hieraan extra aandacht besteden.
De te bereiken verbeteringen moeten meetbaar zijn, aansluiten bij de ambities van Rosehaghe en haar
bewoners, en binnen de randvoorwaarden van de monumentale status en de financiële mogelijkheden
passen.
De Huizendokter en Entremedio ondersteunen Rosehaghe in dit traject. Er wordt daarbij gewerkt
vanuit de visie dat duurzaamheid meer is dan alleen energiebesparing. Wooncomfort, gezondheid,
gebruik van natuurlijke materialen, de omgang met water, maar ook sociale cohesie spelen een grote
rol bij de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.
In dit document is de huidige toestand van de woningen gedocumenteerd en worden de
duurzaamheidsambities vanuit Rosehaghe en haar bewoners omschreven.
In de volgende fase wordt uiteengezet wat de mogelijkheden tot verduurzaming van de woningen
binnen de genoemde randvoorwaarden zijn.

Rosehaghe algemeen
Geschiedenis
Op 6 augustus 1918 werd in Haarlem de woningbouwvereniging “Rosehaghe” opgericht, met als
doel “in het belang van verbetering der volkshuisvesting te Haarlem werkzaam te zijn.” Dit wilde men
onder andere bereiken door op het terrein van het voormalige landgoed Rosehaghe in het huidige
Garenkokerskwartier “hygiënisch ingerichte woningen te stichten, die voldoen aan de behoeften van
gezinnen der kleine ambtenaren en daarmede gelijk te stellen personen.”
De woningbouwvereniging trok J.B. van Loghem als architect aan voor het bouwen van 138 woningen,
drie winkels en een gemeenschapshuis met bovenwoning. In 1919 waren de eerste ontwerptekeningen
klaar, maar anders dan in eerste instantie gehoopt liepen de werkzaamheden door allerhande
moeilijkheden vier jaar uit, zodat uiteindelijk pas in mei 1922 als laatste het verenigingsgebouw werd
opgeleverd.
Niet alleen het realiseren van het gemeenschapsgebouw onderstreept het sterke sociale karakter van
het ontwerp maar ook de speciale vorm van de gebouwen en het groen in de wijk dragen bij aan een
goede sociale cohesie en een veilige leefomgeving voor de bewoners.
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Het plan
Ligging en stedenbouw
Het complex, dat nog steeds beheerd wordt door de dezelfde woningbouwvereniging, ligt op een
trapeziumvormig terrein tussen de Zijlweg, de spoorbaan Haarlem-Leiden, de Brouwersvaart en de
achtererfscheiding van de woningen aan de Anslijnstraat. Het geheel bestaat uit twaalf woningblokken
met in totaal 140 woningen waarvan 138 eengezinswoningen. Het gemeenschapsgebouw grenst aan
één der woningblokken en vormt een stedenbouwkundig accent in het complex. De architectuur is
opgezet in een gevarieerde Zakelijk-Expressionistische trant, binnen een ten dele gebogen stratenplan
dat bestaat uit twee doorgaande straten: de Hoofmanstraat en de Anslijnstraat en twee dwarsstraten:
de Kopsstraat en de Merkmanstraat.

Stratenplan woningbouwvereniging Rosehaghe

Architectuur en stratenplan zijn in nauwe samenhang met elkaar ontworpen. Vooruitspringende
partijen leiden de straat in en vormen accenten in de as van de dwarsstraten. Hoekproblemen zijn
vermeden omdat de koppen van de blokken aan de dwarsstraten grenzen aan de doorgaande straten.
Elke woning heeft een tuin voor en achter. De voortuinen zijn alle door-middel van hagen van de
openbare ruimte gescheiden. De achtertuinen van de hoekwoningen aan de dwarsstraten zijn door
muren van de doorgaande straten gescheiden. De openbare ruimte bestaat uit beklinkerde straten
en betegelde trottoirs binnen de oorspronkelijke profilering. Langs de trottoirbanden staan volwassen
loofbomen.
Exterieur
Met uitzondering van het hoger opgetrokken gemeenschapsgebouw hebben alle blokken twee
bouwlagen onder een plat dak met overstekende gootlijst op getrapte consoles. De architectuur
kenmerkt zich door een afwisseling van trapsgewijs vooruitspringende, terugliggende, hogere en
lagere blokvormige partijen. Het betreft hier gemeenschappelijke kenmerken die in diverse varianten
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zijn toegepast. De hogere partijen worden gevormd door risalieten en schoorstenen, zowel bij de
vooruitspringende als in de terugliggende partijen. Bij de vooruitspringende partijen doorsnijden
schoorstenen de dakranden op de hoeken. De dakrand van de risaliet is hier ononderbroken. Bij
de terugliggende partijen doorsnijdt een licht uitgemetselde schoorsteen risaliet en dakrand in het
midden. Voor deze risaliet is bij woning type 4 een verdiepingloze uitbouw geplaatst.

Foto Rosehaghe kort na oplevering van de woningen

De merendeels symmetrisch opgezette woningblokken bevatten minimaal twee gespiegelde
woningen. Een risaliet en een verdiepingloze uitbouw behoort steeds tot twee woningen. Het
muurwerk is opgetrokken in een harde geelrode baksteen waarin ter decoratie misbaksels zijn
verwerkt. De verdiepingloze uitbouw wordt steeds door een pannenrand beëindigd.
De dakranden op het opgaand werk zijn later aangebracht. Deze dakranden zijn na de oplevering
toegevoegd vermoedelijk om bouwtechnische redenen: via het niet afgedekt opgaande werk sloeg
het (regen)water naar binnen. Volgens Aad de Koning is het de vraag of Van Logchem hiervan heeft
geweten cq of hij het eens was met het aanbrengen van de dakranden. Als hem om advies zou zijn
gevraagd zou hij misschien een oplossing met de muurafdekkers hebben voorgesteld zoals bij de lage
uitbouwen van type IV. Dat men uiteindelijk op het de hoge gevels ook dakranden heeft aangebracht
laat vermoeden dat Van Loghem niet heeft geweten van de doorslagproblemen en er aan hem dus
ook geen advies is gevraagd. De verhoudingen tussen architect en opdrachtgever waren toen al flink
verziekt door onenigheid over de kleuren van het buitenschilderwerk.
De afzaten van de vensters en de drempels van de deuren zijn in hardsteen. De ingangen van de
woningen bevinden zich in de beide zijkanten van de risalieten die op de verdieping steeds over de
hoeken geplaatste vensters bevatten. De ingangen hebben nog vrijwel alle de originele paneeldeuren.
De houten meerruits draaivensters zijn zowel oorspronkelijk als hiernaar gereconstrueerd. Aan de
achterzijde is bij vervanging veelal van de oorspronkelijke roedenverdeling afgeweken. Het compacte
grondplan van de woningen kan qua grootte en indeling in een aantal typen worden verdeeld.
Gemeenschappelijk kenmerk is de situering van de woonkamer aan de zijde van de achtertuin. Bij de
woningen met verdiepingloze uitbouw aan de straatzijde bevindt zich in deze uitbouw de keuken met
berging die via een aparte deur wordt bereikt.
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Interieur
Hoewel er verschillende types woningen zijn, hebben deze globaal dezelfde afmetingen en bevatten
zij hetzelfde aantal kamers. De verschillen tussen de types zijn gelegen in de plaatsing van de keuken
en het trappenhuis, terwijl het merendeel van de woningen aan de achterzijde een erker met daarop
gelegen balkon bezit.
De interieurs van Rosehaghe vertonen een aantal voor Van Loghem kenmerkende details, die deel
uitmaken van zijn “handtekening”. Zo paste hij veel gebeitste plafonds toe. Ook ingebouwde meubelen
waren typisch voor zijn ontwerpen. De theorie daarachter was dat men in de meestal vrij beknopte
woonruimte dan toch de nodige bergruimte had, terwijl de ruimte tegelijkertijd zo praktisch mogelijk
was benut. In de woningen van Rosehaghe bevatten vrijwel alle kamers, zowel beneden als boven,
ingebouwde kasten. Er waren in alle kamers rondom schilderijlijsten aangebracht. De houten deuren,
waarvan de panelen bestaan uit verticale houtdelen, zijn eveneens karakteristiek voor veel ontwerpen
van Van Loghem.
Woningtypes
Het complex is opgebouwd uit verschillende woningtypes. Type 1, 2 en 3 komen het meest voor.
Deze woningen hebben een apart trappenhuis en daarachter een keuken. Hiervan zijn er 94 gebouwd,
waarvan 64 met erker. Elk van de in totaal 12 huizenblokken wordt aan de uiteinden begrensd door
een erkerloze woning van dit type.

Van de woningen met uitbouw aan de voorkant zijn er in totaal 42 gebouwd, waarvan 20 met erker aan
de tuinzijde (types 4 en 5). Bij deze huizen is de trap in de voorkamer gesitueerd. Omdat de bergruimte
reeds inpandig is hebben deze woningen geen houten schuurtje in de tuin, zoals de andere types.
De wijk heeft in de loop der jaren meer inwendige dan uitwendige wijzigingen ondergaan. Er zijn
badkamers geïnstalleerd op de eerste verdieping, op de begane grond is de scheidingswand of en
suite tussen voor- en achterkamer in de meeste gevallen gesloopt en er hebben enkele energetische
verbeteringen plaatsgevonden.
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Input en ambities Rosehaghe
Bestuur
Het bestuur van Rosehaghe is middels een ronde tafel vraaggesprek gehoord rondom de
verschillende thema’s duurzaamheid.
Het bestuur bestaat uit leden (5 man/vrouw) welke tevens bewoners zijn van Rosehaghe, allen wonen
ze er sinds lange tijd: 16 tot 46 jaar.
In het inleidende gesprek werden de diverse kwaliteiten van Rosehaghe genoemd door het bestuur:
Prettig huizen, een redelijke huur, het speciale van wonen in een monument, de bijzondere
architectuur, de korte lijnen tussen bestuur en bewoners, de groene wijk met haar voortuintjes en
(soms) riante achtertuinen, de ligging nabij het centrum en dichtbij het strand, maar toch de rust, het
soort mensen die hier wonen en het makkelijke contact met de buren, de veiligheid wat maakt dat
bijvoorbeeld kinderen rustig kunnen spelen op straat.
Daarnaast werden een aantal problemen in de woningen aangestipt:
De woningen zijn klein, gehorig, hebben een hoog energieverbruik, en zijn moeilijk aan te passen in
verband met levensloopbestendigheid.
Het bestuur stipte aan dat ze trots zijn op het blijven bedienen van hun primaire doelgroep, de sociale
huur sector. Ze heeft zich aangesloten bij het BBSH convenant, staan voor goed rentmeesterschap.
Het bestuur is ook trots op haar zelfstandigheid, heeft als motto samen waar het kan, professionele
partners inhuren daar waar nodig.
Een aantal van de voornaamste doelstellingen van het bestuur zijn; het blijven bedienen van de
primaire doelgroep, het zelfstandig willen blijven, haar monumentale status eerbied aan doen, en
vanuit een strategisch bestuursmodel Rosehaghe in de toekomst (blijven) besturen.
Duurzaamheids-ambitiespel
Het door de Huizendokter en Entremedio ontwikkelde duurzaamheidambitie spel is tijdens het
gesprek met het bestuur gespeeld.
Het bestuur bereikte vrij snel een consensus in hoe ze haar duurzaamheidsambities zou prioriteren.
Van hoog naar laag:
1.

Bewustwording en gedrag:
Het bestuur plaatst deze ambitie bovenaan omdat
ze er van overtuigd zijn dat de bewoners eerst het
nut van duurzaamheid, en de daarbij behorende
interventies, moeten inzien. Eerst de ‘sociale’
barrière wegnemen, dan zijn de oplossingen uit te
voeren.
Daarnaast is het belangrijk bewoners te betrekken
bij belangrijke thema’s, er is vanuit het verleden
een tendens ontstaan waarin bewoners verwachten
‘dat het bestuur het wel regelt’. De bedoeling is dat
bewoners bewuster zijn dat Rosehaghe voor en
door Rosehaghers is.
Belangrijke vragen die hier naar boven kwamen
waren; Hoe kunnen we bewoners betrekken? Hoe weten we wat de krachten van bewoners zijn
en waar kunnen we elkaar voor inzetten?
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2.

Energiebesparing:
Energie besparing gaat voor energieopwekking: het ‘kost’ minder. Daarnaast levert het een
verlaging op van de algemene woonkosten. Het bestuur vindt dit belangrijk aangezien de
huidige energetische waarde van de woningen ten wensen overlaat.

3.

Cultuurhistorische waarde van Rosehaghe:
Één van de belangrijkste waardes van Rosehaghe, en iets waarin in de toekomst nog meer
aandacht naar uit moet gaan volgens het bestuur. In het verleden zijn af en toe beslissingen
gemaakt in faveure van andere ambities.
Het bestuur zou graag bij renovatie stijl elementen terug brengen, en/of onderdelen hiervan
oppakken met een enthousiaste bewonersgroep.

4.

Energieopwekking:
Het bestuur vindt dit een kans voor Rosehaghe. De woningen lenen zich volgens hun goed
voor met de platte daken. Hoe dit praktische ingekleed kan worden is een belangrijke
uitdaging.

5.

Contact in de buurt en sociale cohesie:
Er is veel contact in de buurt, men groet elkaar. De betrokkenheid van bewoners is er, maar zou
beter kunnen zijn, en beter benut kunnen worden. Het bestuur geeft te kennen dat hier beter
gebruik van gemaakt zou moeten worden. Er moet ge-investeert in de gemeenschap; wat nu
al meer gebeurd door activiteiten zoals een buurt BBQ of buurt-soep.

6.

Materiaalgebruik:
Er wordt gediscussieerd over de innovatieve pro-actieve rol die Rosehaghe aan zou kunnen
nemen wat betreft materiaal gebruik, met name wat betreft de renovaties. Het enige aspect
waar nu rekening mee gehouden wordt is het gebruik maken van FSC gecertificeerd hout.
In het gesprek wordt besproken dat natuurlijke materialen een pré zijn, evenals materialen
die na verloop van tijd weer makkelijk verwijderd en hergebruikt kunnen worden (cradle-tocradle). Het bestuur geeft aan hier weinig verstand van te hebben, en dienen hier dus over
geïnformeerd te worden.

7.

Water:
Regenwateropvang en grijswater systemen zijn onderwerpen welke het bestuur aanspreken. De
prioriteit is echter niet hoog.

8.

Groen in de wijk:
Meer een onderwerp voor de gemeente dan iets waar het bestuur van Rosehaghe vindt dat
actief op moet worden gestuurd.

Buiten de prioriteiten
Niet tot de belangrijke ambities behoren de thema’s: veiligheid, levensloopbestendigheid,
wijkeconomie/buurtfaciliteiten, en afvalscheiding. Dergelijke taken zijn al goed geregeld, zoals
veiligheid en afvalscheiding, of worden niet noodzakelijk geacht, zoals wijkeconomie. In ieder
geval zijn het onderwerpen die buiten het werkveld en verantwoordelijkheid van het bestuur en
de woningcorporatie vallen. In het kader van levensloop bestendigheid wordt wel gesproken
over een doorstroming naar senioren woningen op de hoek van de Kopstraat / Hoofmanstraat.
Discussie en uitkomsten
Het spel leidde tot interessante discussies rondom de verschillende duurzaamheids-thema’s met
daarbij een aantal opvallende uitkomsten:

Duurzaamheidsonderzoek Rosehaghe mei 2013

9 | 81

Algemeen geaccepteerd lijkt het feit dat er scheef-gewoond wordt. Er is op dit moment niet een
strategie om hier, het sociale karakter in ogenschouw nemend een proactieve houding in aan te
nemen.
Een aantal ideeën worden geopperd rondom de monumentale status zoals; gebruik maken van
monumenten subsidies, of creatieve financiering zoals bijvoorbeeld crowdfunding voor het herstellen
van de koperen deurknoppen en de hekken tussen de ligusterhagen.
Er wordt ook gesproken over de rol die Rosehaghe in een groter verband kan spelen: Rosehaghe als
katalysator/aanjager op gebied van duurzaamheid in het Garenkokerskwartier; waarbij particulieren
mee kunnen liften als er bijvoorbeeld grootschalig ingekocht wordt. Daarnaast zou Rosehaghe als
voorbeeld kunnen dienen voor andere woningbouwverenigingen.
Het belang van meer decentrale communicatie wordt onderstreept; bewonersstructuren en groepen
inzetten en alle vormen van communicatie benutten: welke aansluiten bij de verschillende doelgroepen
binnen Rosehaghe. Men denkt daarbij ook aan social media.
Op dit moment betalen huurders geen service kosten. Het bestuur denkt dat een groot
deel van de bewoners waarschijnlijk wel zelf mee kunnen en willen betalen aan innovatieve
duurzaamheidsoplossingen; mits de propositie duidelijk en
aantrekkelijk is. De woningbouwvereniging Rosehaghe zelf heeft
waarschijnlijk door haar overzichtelijke grootte en financiële
situatie ook de ruimte en flexibiliteit hiervoor.

Bewoners
De bewoners van Rosehaghe zijn op 3 manieren betrokken bij de
totstandkoming van dit document.
Er is een enquête verspreid onder de circa 140 huishoudens
Met de bewonerscommissie is een vraaggesprek gevoerd,
rondom dezelfde thema’s als het vraaggesprek met het bestuur.
Tijdens de opnames/nulmetingen van de woningen zijn
additionele vragen gesteld aan de bewoners.
Uitkomsten vraaggesprek
Tijdens het gesprek werden de volgende kwaliteiten genoemd
door de bewoners: de ligging van Rosehaghe, leuke wijk, goede contacten met de buren, Rosehaghe
voelt dorpachtig en kleinschalig aan, iedereen voelt zich er veilig, er is sociale controle wat als prettig
ervaren voelt, groen; de mooie bomen en prettige achtertuinen, en de bijzondere architectuur; wat
voor sommige pas na een aantal jaar een bijzondere waarde is geworden.
Problemen in de woningen welke door de bewoners ondervonden worden: het hoge energieverbruik,
de huizen zijn heel koud in de winter, tochtproblemen o.a. Bij de meterkast en stopcontacten,
vochtproblemen (condensatie en vocht uit kruipruimte), en de huizen zijn niet inbraakveilig.
Daarnaast zijn er een aantal klachten over de kwaliteit van de doorgevoerde renovaties:
Afwerking, slechte kierdichtheid, nieuwe wanden staan niet haaks
Veel mensen hebben bewust gekozen om in deze buurt te komen wonen, eigenlijk niemand wil
vertrekken. Er bestaat zoiets als een Rosehaghe sfeer.
Wooncomfort is heel belangrijk, meer dan puur de laagste kosten.
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Uitkomst ambitiespel:
1.

Energieopwekking:
Spreekt bewoners commissie het meeste aan: beseffen allemaal dat dit baten voor ze gaan
zijn; dus ook lasten zouden ze bereid zijn mee aan te betalen. De bewoners worden enthousiast
van bijvoorbeeld PV panelen, het leeft meer als ‘duurzaamheid’ dan bijvoorbeeld isolatie.

2.

Cultuurhistorische waarde van Rosehaghe:
De bewonerscommissie vindt dit zeer belangrijk; ook in de toekomst; een belangrijke waarde
die bij iedereen geroemd wordt.

3.

Energiebesparing:
Dit is een minder aansprekend thema; als het uitgelegd wordt als comfort verhoging wel.
Het blijkt dat een aantal bewoners door de loop van de jaren zelf geïnvesteerd in isolatie en
dergelijke. Ze geven te kennen dit ook daadwerkelijk in hun rekening terug te zien.

4.

Contact in de buurt en sociale cohesie:
De bewonerscommissie zegt dat er vroeger meer (direct) contact met bestuur en bewoners
is geweest, zo moest een huurder elke week huur betalen. Er worden weer meer activiteiten
georganiseerd zoals nu de buurt BBQ. De commissie vindt het belangrijk om aandacht te
geven aan sociale cohesie en contact in de buurt omdat het kan werken als een katalysator
voor andere sociale zaken. Het onderlinge contact in de buurt moet op een goed niveau zijn.
Dan wordt het makkelijker om zaken met elkaar te bespreken en dingen te organiseren.

5.

Bewustwording en gedrag:
Het zou mooi zijn als buren kunnen elkaar aanspreken op gedrag. Daarnaast heeft de
commissie de ambitie om vanuit bewoners thema-avonden te organiseren. Zo worden zaken
als duurzaamheid gedragen door bewoners.

6.

Wijkeconomie en buurtfaciliteiten:
De commissie ziet mogelijkheden om het exploiteren van gemeenschapsgebouw uit te breiden.

7.

Materiaalgebruik:
Er wordt tijdens dit gesprek niet veel over gesproken, het bewustzijn hierover is laag. Alleen
het gebruik van innovatieve materialen, ten opzichte van traditionele materialen wordt
aangesproken; hier moet naar gekeken worden.

8.

Water:
Het opvangen van regenwater, en het eventueel hergebruiken hiervan spreekt aan. Er moet wel
een slimme manier voor gevonden worden om water op te bergen.

De volgende zaken werden als belangrijk genoemd; maar de bewonerscommissie geeft te kennen dat
deze niet zo zeer in de duurzaamheidsambitie van de woningcorporatie terug hoeven te komen.
•
Groen in de wijk
•
Levensloopbestendigheid
•
Veiligheid
•
Afvalscheiding
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Enquête
Van de ongeveer 140 enquetes zijn meer dan 100 geretourneerd. Dit is een zeer hoog percentage,
hetgeen op zich al een indicator is dat duurzaamheid leeft bij de bewoners, en de bewoners begaan
zijn bij de ontwikkelingen rondom renovaties en de toekomst van Rosehaghe.
Voor de volgende cijfers zijn 99 enquetes meegenomen in de analyse.
Wooncomfort wordt als het belangrijkste ervaren, daarna de buurt waarin de woning staat, nauw
gevolgd door woonlasten, en daarna de bouwkundige kwaliteit. Overige belangrijke aspecten die
worden genoemd zijn; het groen in de wijk, de architectonische kwaliteiten, de veiligheid en de service
van de woningbouw vereniging.
Oudere mensen zijn over het algemeen minder geïnteresseerd in duurzaamheid. Isolatie is een
onderwerp wat ze wel aanspreekt. Wat opvallend is, dat er onder deze ‘doelgroep’ ook weinig
interesse lijkt te zijn voor activiteiten. Wellicht dat er activiteiten specifiek op deze doelgroep gericht
zouden moeten zijn.
Tocht, vochtproblemen zijn veel voorkomende problemen die genoemd worden, en verbeterd dienen
te worden volgens de geënquêteerden. 35% van alle geënquêteerden heeft een ‘isolatie-wens’. 14
% van de geënquêteerden van 65 of jonger vraagt naar vloerisolatie, 16% heeft het specifiek over
dakisolatie.
isolatie
65enjonger
bovende65
totaal

48%
17%
35%

specifiekvloerisolatie specifiekdakisolatie achterzet/voorzetramen dubbelglas
14%
16%
5%
47%
7%
2%
2%
20%
11%
10%
4%
35%

De isolatie wensen in percentages weergegeven
‘Ongevraagd’, dat wil zeggen in open vragen zoals, ‘wat bent u van plan op het gebied van
duurzaamheid’, of ‘wat voor ideeen heeft u’ geeft 34% van de geënquêteerden onder de 65 jaar aan
interesse te hebben in zonnepanelen. Een aantal geeft ongevraagd al aan bereid te zijn hierin zelf mee
te betalen/investeren. Bij de specifiek gevraagde duurzaamheids-interesses geeftdat ongeveer 40%
aan zeer geinteresseerd en ongeveer 80 % geinteresseerd tot zeer geinteresseerd is in duurzame
energie (zonneboilers of zonneenergie).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Geeninteresse
Weiniginteresse
Neutraal
Interesse
Veelinteresse!

Specifieke duurzaamheids-interesses
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Slechts enkelen (<10%) hebben veel interesse in met de buurt gedeelde services welke beter zijn voor
het milieu. Twee personen geven aan al auto en gereedschap met de buren te delen.
93% van de geenqueteerden geeft aan dat de veiligheid in de straat belangrijk tot zeer belangrijk is,
30% van de ouderen, tegenover 40% van de ondervraagden jonger dan 65 vindt dat het verbeterd
moet of kan worden. Slechte stoepen worden een aantal maal als een probleem genoemd, ze zouden
slecht begaanbaar zijn voor ouderen. Gek genoeg wordt dit niet door de ouderen zelf genoemd.
Luxe zaken worden genoemd als huurders zelf eigenaar zouden zijn bij de helft (50%) van
alle respondenten. Zoals het creëren van een open keuken, een ligbad, een bijkeuken voor de
wasmachine, of een enkeling zelfs een opbouw voor extra ruimte. Ook zou een aantal graag originele
details (zoals bijvoorbeeld de dakbalken) terug willen brengen.
Het gemeenschapsgebouw wordt door een aantal als kans genoemd die niet onbenut moet blijven;
het zou gerenoveerd, opgeknapt en beter benut kunnen worden.

Tot slot, maar liefst 91% van de respondenten geeft aan voor de rest van het leven te willen blijven
wonen in Rosehaghe. Dit lijkt ons een zeer uniek cijfer van ‘honk-vastheid’.

1%
8%

02jaar
510jaar
derestvanmijnleven!
91%

Hoe lang denkt u nog in Rosehaghe te blijven wonen?
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Nulmetingen
Monumentale status
In 1999 werd het hele complex aangewezen als rijksmonument. Hiermee ontstond voor Rosehaghe
de bijzondere situatie dat 100 % van haar woningbezit monumentale waarde heeft. Een bijna unieke
situatie in Nederland.
Een rijksmonument wordt om haar cultuurhistorische waarde door de rijksoverheid aangewezen. De
wet beschermt monumenten tegen sloop en ingrijpende verbouwingen. Monumenten mogen niet
zomaar gerestaureerd of verbouwd worden. Voor werkzaamheden aan rijksmonumenten is vaak een
omgevingsvergunning nodig. Nederland heeft ongeveer 62.000 rijksmonumenten. Tweederde van
de rijksmonumenten zijn woonhuizen. Voor het onderhouden van monumenten zijn een aantal
subsidies en / of laagrentende leningen beschikbaar. Voor Rosehaghe zou het mogelijk kunnen
zijn een Restauratiefonds-hypotheek af te sluiten. Dit is een annuïteitenlening met een looptijd van
maximaal 30 jaar. De lening is bedoeld om de kosten van een restauratie (gedeeltelijk) te financieren.
Het is een lening met een lage rente; 5% onder de reguliere marktrente (met een minimum van 1,5%).
De Restauratiefonds-hypotheek kan afgesloten worden bij het Nationaal Restauratiefonds. Directe
subsidies zijn voor Rosehaghe op dit moment niet aan te vragen.
Omschrijving van de monumentale waarde
Het woningbouwcomplex Rosehaghe is als gaaf bewaard voorbeeld van vroeg 20ste-eeuwse
woningwetbouw in Zakelijk-Expressionistische trant en in tuinwijkachtige opzet van algemeen belang
uit architectuurhistorisch, typologisch en stedenbouwkundig oogpunt alsmede uit cultuurhistorisch
oogpunt in het kader van de ontwikkeling van de volkshuisvesting. Tevens is het woningbouwcomplex
van belang binnen de ontwikkeling van het oeuvre van Architect J.B. van Loghem.
Strategie voor beheer en renovatie t.o.v de monumentale waarde
Woningbouwvereniging Rosehaghe staat ervoor haar woningen volgens een goede basiskwaliteit
passend bij het zijn van een rijksmonument en zoveel mogelijk conform de eisen van deze tijd in stand
te houden.
Gezien de uniciteit van het complex besteedt de woningbouwvereniging samen met de bewoners
zoveel mogelijk aandacht aan het herstel van het historische aanzien van de woningen. Waar storend
en niet in lijn met het oorspronkelijke aanzien van de woningen zullen daartoe in overleg met de
bewoners in de loop der tijd aangebrachte ‘Rosehaghe-vreemde’ elementen worden verwijderd.
Alle voorgestelde verbeteringsmaatregelen moeten met oog voor de monumentale waarde van het
hele complex uitgewerkt worden. Beeldbepalende aanpassingen zoals het plaatsen van isolatieglas
aan de straatzijde of wijzigingen in raamindeling en –detaillering zijn bijvoorbeeld niet mogelijk.
Naïsolatie van de buitenwanden kan vanwege de monumentale status alleen aan de binnenzijde van
de buitengevel worden aangebracht.
Andere onderdelen van de buitenschil zoals daken en vloeren kunnen wel op een goed energetisch
niveau gebracht worden zonder de monumentale waarde van de gebouwen aan te tasten.
Om een duidelijke vertrekpunt te bepalen zijn een aantal nulmetingen doorgevoerd. Hiervoor werd op
basis van de EPA-systematiek de energieprestatie van vier woningen berekend. De hieruit resulterende
energielabels vormen de basis voor de beoordeling van mogelijke aanvullende energiebesparende
maatregelen. De woningen zijn zo gekozen dat van elke type één woning vóór en één woning na de
renovatie volgens het door Rosehaghe gehanteerde standaard bestek berekend is.
Door deze keuze is het mogelijk de effecten van de standaard renovatie op het energielabel in beeld te
brengen.
Bij het meten van de energieprestatie in labelstappen moet wel een kanttekening geplaatst
worden. Niet alle maatregelen die een energetisch gunstige invloed op het gebouw hebben
worden als dusdanig gehonoreerd in de labelsystematiek. Als voorbeeld is hier het ontgraven en
afsluiten van de kruipruimte met een folie te noemen. Deze maatregel werkt wel energiebesparend

14 | 81

Duurzaamheidsonderzoek Rosehaghe mei 2013

en comfortverhogend door vocht en schimmel lucht tegen te houden. Met de bestaande
rekenmetodieken is het moeilijk kwantificeerbaar wat de energetische prestatie van deze oplossing
daadwerkelijk is. Een ander voorbeeld zijn de dakoverstekken die ervoor zorgen dat de muren langer
droog blijven. Droge muren hebben een hogere RC waarde dan natte muren. In de systematiek wordt
hiermee chter geen rekening gehouden.
Het rekenen met Labelstappen heeft daarom meer een indicatieve waarde. Het is makkelijker uit te
leggen wat het betekend van label G naar A te gaan dan te roepen er wordt 60 % gas bespaart maar
10 % meer elektriciteit verbruikt.
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van allebeide mogelijkheden. Er wordt berekend hoe veel
energie per maatregel bespaart kan worden én welke labelstappen ermee gehaalt kunnen worden.

Duurzaamheidsonderzoek Rosehaghe mei 2013
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Nulmeting Type 3
Het huis Anslijnstraat nummer 17 heeft zoals de andere Type 3 woningen een apart trappenhuis en
daarachter een keuken. De woonkamer heeft aan de tuinzijde een erker met daarop een balkon. De
woning scheidende wand aan de noordkant verspringt aan de straat zijde. Hierdoor ontstaat in de
woonkamer een extra nis.
Het huis verkeert in het algemeen in goede staat van onderhoud. In de wand tussen woonkamer en
keuken zijn enkele scheuren te zien. Oorzaak hiervan is onbekend.
T.o.v. de originele staat zijn de volgende (bouwkundige) aanpassingen gedaan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kamer en suite in de woonkamer verwijderd
De plafonds zijn bekleed met gipsplaten
Ramen in de erker vervangen door dubbelglas
De woning is voorzien van centrale verwarming
De kleine kamer op de verdieping is omgebouwd tot badkamer
Achter de keuken is een serre aangebouwd
De buitenwanden op de noord en west zijde van de woonkamer zijn voorzien van een
voorzetwand
De buitenwanden van de hoekkamer op de verdieping zijn voorzien van een houten
lambrisering
Afzuigventilator in de schoorsteen in de noordwesthoek van de woonkamer

Begane Grond

1e Verdieping

Schematische plattegrond woning Anslijnstraat 17
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Energieprestatie Anslijnstraat 17
Kenmerken
Gevel:
Ramen:
Deuren:
Kierdichting:
Vloer:
Dak:

Serre:
Dak:
Vloer:
Ventilatie:
Verwarming / ww:
Afgifte:

steens muren van 22 cm dik, niet geïsoleerd
Houten kozijnen met enkelglas, raam in de erker dubbelglas
Ongeïsoleerde houten deuren
Geen kierdichting aanwezig
houten vloer boven kruipruimte, niet geïsoleerd
Platdak. Opbouw: gips- of stucplafond, houten constructie,
bitumenafdichting,
niet geïsoleerd
Schuifdeur: aluminium kozijn met dubbelglas,
dubbelwandig kunststof
beton, niet geïsoleerd
Volledig natuurlijk
VR combiketel, op termijn aan vervanging toe
Radiatoren

Energielabel Anslijnstraat 17
Op basis van deze kenmerken heeft deze woning een energie-index van 3,40. Dat komt overeen met
een label G.

Vooraanzicht Anslijnstraat 17
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Nulmeting Type 4
Het huis Anslijnstraat nummer 12 heeft zoals de andere Type 4 woningen de trap in de voorkamer. Op
de verdieping zorgt een glaswand met een deur op het tussenbordes van de trap voor de scheiding
tussen woonkamer en overloop. Keuken en bijkeuken / berging zijn aan de straatzijde in een uitbouw
gesitueerd. De woonkamer heeft aan de tuinzijde een erker met daarop een balkon. In deze woning
zijn nagenoeg alle originele deuren nog aanwezig, het balkenplafond is nog in originele staat. Het huis
verkeert in het algemeen in goede staat van onderhoud.
T.o.v. de originele staat zijn de volgende (bouwkundige) aanpassingen gedaan:
•
•



•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorkamer omgebouwd tot woonkeuken
Vloer van de hal en de keuken afgewerkt met plavuizen. Er zijn aanvullende ondersteuningen
onder de balken gemetseld om het extra gewicht op te vangen
De ramen op de begane grond zijn voorzien van voorzetramen
De woning is voorzien van centrale verwarming
De kleine kamer aan de voorkant op de verdieping is omgebouwd tot badkamer
Waskom op het tussenbordes verwijderd
Toegang tot achterkamer op de verdieping verplaatst
Diverse inbouwkasten
De kruipruimte onder de achterkamer is voorzien van een vochtwerende folie
Het dak van de aanbouw is vernieuwd en geïsoleerd, volgens tekening met 50 mm isolatie
Bij de aanbouw zijn beluchtingsgaten in de gevel geboord om de ruimte tussen isolatie en
dakconstructie te ventileren.

1e Verdieping

Begane Grond

Schematische plattegrond woning Anslijnstraat 12
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Energieprestatie Anslijnstraat 12
Kenmerken
Gevel:
Ramen:
Deuren:
Kierdichting:
Vloer:
Dak:

Ventilatie:
Verwarming / ww:
Afgifte:

steens muren van 22 cm dik, niet geïsoleerd
Aanbouw: half steens muren 11 cm dik, niet geïsoleerd
Houten kozijnen met enkelglas, op begane grond voorzetramen
Ongeïsoleerde houten deuren
Kierdichting aanwezig
houten vloer boven kruipruimte, niet geïsoleerd
Platdak. Opbouw: gips- of stucplafond, houten constructie,
bitumenafdichting, niet geïsoleerd
Aanbouw: Opbouw: gips- of stucplafond, 50 mm isolatie, luchtspouw
licht geventileerd, houten constructie, bitumenafdichting.
Volledig natuurlijk
HR combiketel, 7 jaar oud
Radiatoren

Aandachtspunten / wensen / ervaringen
•
Schimmelgeur in het voor- en najaar vanuit de kruipruimte aan de straatzijde. Probleem aan de
achterzijde opgelost door vochtwerende folie in de kruipruimte
•
In de winter te koud en in de zomer te warm op de verdieping
•
Originele details behouden zoals bijvoorbeeld balken plafond of koperen deurknop
•
Dakisolatie in de aanbouw heeft veel verbetering mbt comfort gebracht
•
Tekort aan bergruimte, inbouwkasten zijn heel belangrijk bij deze woningtype
Energielabel Anslijnstraat 12
Op basis van deze kenmerken heeft deze woning een energie-index van 2,76 Dat komt overeen met
een label F.

Voorgevel Anslijnstraat 12
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Het verschil in de energieprestatie tussen de twee woningen is met name verklaarbaar door de
aanwezigheid van een Hoogrendement ketel en voorzetramen. Deze twee voorbeelden laten duidelijk
zien dat er ondanks het feit dat er maar een beperkt aantal woningtypes zijn de individuele woningen
energetisch gezien toch allemaal verschillend zijn. Het is daarom heel moeilijk algemeen aan te geven
hoeveel labelstappen door de standaard renovatie per woning gemaakt kunnen worden.
Omschrijving standaard renovatie en effect op energieprestatie
Rosehaghe hanteert een basiskwaliteit aan de hand van een bestek. Volgens dit bestek worden
vrijgekomen woningen gerenoveerd. Op basis van een meerjaren onderhoudsbegroting worden
projectmatige aanpassingen uitgevoerd.
Volgens het huidige standaard bestek worden de volgende voor de energieprestatie relevante
aanpassingen gedaan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontgraven en egaliseren van de kruipruimte en aanbrengen van een bodemafsluitende folie
tegen opstijgende vocht.
De buitenwanden in de woon- en slaapkamers worden geïsoleerd met 5 cm isolatie.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Faay-systeem.
De ramen en glas van buitendeuren aan de achterkant worden voorzien van dubbelglas
Er wordt een HR 107 combiketel geïnstalleerd
De ramen aan de achterkant worden voorzien van een ventilatierooster
Maken van ventilatieschachten voor de keuken
Maken van een dakdoorvoering voor badkamerventilatie

Voor de boven genoemde woningen zou een renovatie volgens dit bestek de volgende verbetering in
label stappen betekenen (berekening indicatief):
Anslijnstraat 17
Maatregel

Energieindex

Energie
label

Bestaand

3,40

G

Ontgraven + folie kruipruimte

3,40

G

Buitenwandisolatie

2,72

F

Dubbelglas achterkant + kierdichting

3,28

G

HR 107 Combiketel

2,85

F

Nieuw (alle maatregelen bij elkaar)

2,18

E

Maatregel

Energieindex

Energie
label

Bestaand

2,76

F

Ontgraven + folie kruipruimte

2,76

F

Buitenwandisolatie

2,26

E

Dubbelglas achterkant + kierdichting

3,72

F

HR 107 Combiketel

2,61

F

Nieuw (alle maatregelen bij elkaar)

2,10

E

Anslijnstraat 12
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De grenzen tussen de verschillende labelstappen zijn als volgt vastgelegd:

Zoals te zien komt de energie-index dicht in de buurt van de grens naar label D. Door het toepassen
van enkele extra maatregelen kan dus al een extra labelstap gerealiseerd worden bijvoorbeeld door
het isoleren van de begane grond vloer en het plaatsen van achterzetramen aan de straatzijde.

Duurzaamheidsonderzoek Rosehaghe mei 2013
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Nulmeting Type 3 gerenoveerd
Om de theoretisch berekende uitkomst van de effecten van de standaard renovatie te evalueren zijn
een tweetal metingen gedaan bij gerenoveerde woningen: voor type 3 werd Anslijnstraat nummer 37
onderzocht.
Het huis Anslijnstraat nummer 37 heeft zoals de andere Type 3 woningen een apart trappenhuis en
daarachter een keuken. De woonkamer heeft aan de tuinzijde een erker met daarop een balkon.
Tussen achtergevel en schuur is een bijkeuken aangebouwd. Deze wordt in de systematiek van het
energielabel beschouwd als overige onverwarmde ruimte.
Het huis verkeert in het algemeen in goede staat van onderhoud. Lichte schimmelplekken in de
badkamer.
T.o.v. de originele staat zijn de volgende (bouwkundige) aanpassingen gedaan:
•
•
•
•
•
•
•
•

YF

NN

NE



•
•
•

Kamer en suite in de woonkamer verwijderd
De plafonds zijn bekleed met gipsplaten
Raam in de erker vervangen door dubbelglas
Achter de keuken is een bijkeuken aangebouwd
De woning is voorzien van centrale verwarming (HR 107)
De kleine kamer op de verdieping is omgebouwd tot badkamer
De ramen aan de achterzijde zijn deels vervangen door dubbelglas
De buitenwanden in de volgende kamers zijn voorzien van een isloerende voorzetwand (50 mm
isolatie): Woon- en slaapkamers. Gang, badkamer en keuken zijn niet geïsoleerd.
De buitenwanden van de hoekkamer op de verdieping zijn voorzien van een houten lambrisering
Boven de overloop is een dakraam geplaatst
Tussen entree en gang is een tussendeur ingevoegd (tochtsluis)

begane grond

1e verdieping

Schematische plattegrond woning Anslijnstraat 37
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Energieprestatie Anslijnstraat 37
Kenmerken
Gevel:
Steens muren van 22 cm dik, woonkamer en slaapkamers geïsoleerd
met 50 mm isolatie. Keuken, badkamer en gang zijn niet geïsoleerd
Ramen:
Houten kozijnen met aan de voorzijde enkelglas, deels achterzetramen
ramen achterzijde dubbelglas / achterzetramen
Deuren:
Ongeïsoleerde houten deuren, gedeeltelijk met dubbelglas
Kierdichting:
Gedeeltelijk kierdichting aanwezig
Vloer:
Houten vloer boven kruipruimte, woonkamervloer geïsoleerd met
50 mm isolatie tussen vloerbalken
Dak:
Platdak. Opbouw: Gipsplaten op houten regelwerk, gips- of stucplafond,
houten constructie, bitumenafdichting, grind niet geïsoleerd
Ventilatie:
Volledig natuurlijk
Verwarming / ww:
HR 107 combiketel
Afgifte:
Radiatoren
Zonneenergie:
4 m2 poly kristallijne pv panelen
Aandachtspunten / wensen / ervaring
•
Ventilatiemogelijkheden in de woonkamer niet toereikend, wens naar een bovenraam.
•
Ventilatiemogelijkheid in de badkamer niet toereikend, ondanks mechanische ventilator
•
Badkamer wordt als te koud ervaren
•
Vloer in de woonkamer was koud (door de huurder zelf opgelost)
•
Borstwering onder het erkerraam was niet geïsoleerd (door de huurder zelf opgelost)
•
Doorvoeringen in de voorzetwanden niet afgedicht (CV leidingen of stopcontacten)
•
Tocht vanuit kruipruimte en stopcontacten (door de huurder zelf opgelost)
•
Dakraam heeft verbetering van vochtigheid in huis gebracht (extra spuimogelijkheid)
•
Koudeval in de winter langs de ramen in de erker
•
Achtertuin staat blank tijdens stortbuien. Onduidelijk of HWA achterzijde is aangesloten op
riolering.
Interesse in:
•
•
•
•

PV panelen
Zonneboiler
Warmte terug winning uit het
douchewater
Hergebruik regenwater

Energielabel Anslijnstraat 37
Op basis van deze kenmerken heeft deze
woning een energie-index van 2,10. Dat komt
overeen met een label E.

Voorgevel Anslijnstraat 37
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Nulmeting type 4 gerenoveerd
Om de theoretisch berekende uitkomst van de effecten van de standaard renovatie te evalueren zijn
een tweetal metingen gedaan bij gerenoveerde woningen: voor type 4 werd Hoofmanstraat nummer
22 onderzocht.
Het huis Hoofmanstraat 22 heeft zoals de andere Type 4 woningen de trap in de voorkamer. Op de
verdieping zorgt een glaswand met een deur op het tussenbordes van de trap voor de scheiding
tussen woonkamer en overloop. Keuken en bijkeuken / berging zijn aan de straatzijde in een uitbouw
gesitueerd.
Het huis verkeert in het algemeen in goede staat van onderhoud. Er zijn lichte schimmelplekken in de
badkamer zichtbaar. Bij de binnenwanden zijn aan voor- en achterzijde scheuren zichtbaar. Buiten zijn
er scheuren bij de aanbouw boven het keukenraam zichtbaar. Oorzaak onbekend.
T.o.v. de originele staat zijn de volgende (bouwkundige) aanpassingen gedaan:
•
•
•
•
•
•

Kamer en suite in de woonkamer verwijderd
De plafonds zijn bekleed met gipsplaten
Ramen aan de achterzijde vervangen door dubbelglas
De woning is voorzien van centrale verwarming (VR ketel)
De kleine kamer op de verdieping is omgebouwd tot badkamer
De buitenwanden in de volgende kamers zijn voorzien van een isloerende voorzetwand 50 mm
isolatie): Woon- en slaapkamers. Gang, badkamer en keuken zijn niet geïsoleerd.



Begane Grond

1e Verdieping

Schematische plattegrond woning Hoofmanstraat 22
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Energieprestatie Hoofmanstraat 22
Kenmerken
Gevel:
Steens muren van 22 cm dik, woonkamer en slaapkamers geïsoleerd
met 50 mm isolatie. Keuken, badkamer en gang zijn niet geïsoleerd
Ramen:
Houten kozijnen met aan de voorzijde enkelglas, ramen achterzijde dubbelglas
Deuren:
Ongeïsoleerde houten deuren met dubbelglas
Kierdichting:
Gedeeltelijk kierdichting aanwezig
Vloer:
Houten vloer boven kruipruimte, woonkamervloer niet geïsoleerd
Dak:
Platdak. Opbouw: Gipsplaten op houten regelwerk, gips- of stucplafond,
houten constructie, bitumenafdichting, grind niet geïsoleerd
Ventilatie:
Volledig natuurlijk
Verwarming / ww:
VR combiketel
Afgifte:
Radiatoren
Zonneenergie:
-Aandachtspunten / wensen / ervaring
•
Ventilatiemogelijkheden in de woonkamer niet toereikend, wens naar een bovenraam.
•
Ventilatiemogelijkheid in de badkamer niet toereikend.
•
Badkamer wordt als te koud ervaren
•
Het gebouw ligt aan de spoorlijn, er is enige geluidsoverlast, vooral bij zware goederen treinen,
voelbare trillingen bij het passeren van treinen.
•
Het is gehorig
•
Boven wordt het te warm in de zomer.
Interesse in:
•
•
•
•
•

PV panelen
Voorlichting over juiste manier van ventileren
Warmte terug winning uit het douchewater
Hergebruik regenwater
Gezamelijke aanpak

Energielabel Hoofmanstraat 22
Op basis van deze kenmerken heeft
deze woning een energie-index van 2,78.
Dat komt overeen met een label F. Dat
deze woning zo veel slechter scoort
dan de vorige woning ligt met name
aan de oudere ketel. Deze heeft een
veel lager rendement en is daarmee de
hoofdoorzaak van de slechtere energieindex.

Voorgevel Hoofmanstraat 22
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Zoals gezien zijn de woningen heel verschillend in hun energetische kwaliteit. Om hier alsnog een
algemeen advies over de energetische verbeteringsmogelijklheden van de standaardrenovatie te
kunnen geven is ervoor gekozen om de voorgestelde maatregelen door te rekenen met een standaard
voorbeeld woning. Hierbij is gekozen voor een woning type 3. Als basis voor de berekening dienen de
boukundige tekeningen (RO-Type-III_standaard_nieuw_01012012) en het bijbehorende bestek. Voor
deze type is gekozen omdat deze iets slechter scoord bij de labelberekening dan type 4. Dit heeft met
name met het hogere aandeel raamoppervlakte bij type 3 te maken.
Hiervoor is - net als voor de bestaande woningen - een nulmeting gedaan waarbij de energetische
prestatie van een standaardwoning berekend werd.

Nulmeting standaardrenovatie woning type 3 (van tekening en bestek)
Type 3 woningen hebben een apart trappenhuis en daarachter een keuken. De woonkamer heeft aan
de tuinzijde een erker met daarop een balkon.
T.o.v. de originele staat zijn de volgende (bouwkundige) aanpassingen gedaan:
Kamer en suite in de woonkamer verwijderd
De plafonds zijn bekleed met gipsplaten
Raam in de erker vervangen door dubbelglas
Achter de keuken is een bijkeuken aangebouwd
De woning is voorzien van centrale verwarming (HR 107)
De kleine kamer op de verdieping is omgebouwd tot badkamer
De ramen aan de achterzijde zijn vervangen door dubbelglas
De buitenwanden in de volgende kamers zijn voorzien van een isolerende voorzetwand (50 mm
isolatie): Woon- en slaapkamers. Gang, badkamer en keuken zijn niet geïsoleerd.

YF

NN

NE



•
•
•
•
•
•
•
•

begane grond

1e verdieping

Schematische plattegrond woning type 3
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Energieprestatie standaardwoning type 3
Kenmerken
Gevel:
Steens muren van 22 cm dik, woonkamer en slaapkamers geïsoleerd
met 50 mm isolatie. Keuken, badkamer en gang zijn niet geïsoleerd
Ramen:
Houten kozijnen met aan de voorzijde enkelglas,
ramen achterzijde dubbelglas
Deuren:
Ongeïsoleerde houten deuren, met dubbelglas
Kierdichting:
Kierdichting aan draaiende delen aanwezig
Vloer:
Houten vloer boven kruipruimte, woonkamervloer niet geïsoleerd
Dak:
Platdak. Opbouw: Gipsplaten op houten regelwerk, gips- of stucplafond,
houten constructie, bitumenafdichting, grind niet geïsoleerd
Ventilatie:
Volledig natuurlijk
Verwarming / ww:
HR 107 combiketel
Afgifte:
Radiatoren
Zonneenergie:
-Energielabel standaardwoning type 3
Op basis van deze kenmerken heeft deze woning een energie-index van 2,27. Dat komt overeen met
een label E.

Vervolg
Maatregelen en duurzaamheidsadvies
De gesprekken met het bestuur, bewoners, betrokken architect en de nulmetingen vormen een goede
input voor het opstellen van een pakket van maatregelen, leidend tot een duurzaamheidsadvies.
In het tweede deel van deze duurzaamheidsrapportage zullen op basis van de gevoerde gesprekken
en de in het vooronderzoek verzamelde gegevens de duurzaamheidseffecten van verschillende
maatregelen worden onderzocht.
Voor de maatregelen die betrekking hebben op de verbetering van de huidige standaardrenovatie
zal de standaardwoning type 3 als referentiekader gebruikt worden. Voor de algemeen toepasbare
maatregelen zal het effect op de vier boven aangegeven referentiewoningen uit de nulmeting berekend
worden.

Duurzaamheidsonderzoek Rosehaghe mei 2013
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Onderzoek duurzaamheidsmaatregelen

Inleiding
In het eerste deel van de rapportage zijn een aantal woningen onderzocht. Daarnaast zijn bewoners en
bestuur gehoord over ambities op het gebied van duurzaamheid, en de uitdagingen die de woningen
van Rosehaghe met zich meedragen.
In dit deel worden de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid uiteengezet, en is het resultaat
van een samenwerking tussen de architect (Aad de Koning), de huidig aannemer (Tervoort Egmond /
Marco Tervoort), het bestuur (vertegenwoordigd door Maarten Nelissen en Huib Zeevenhooven).
Naast de technische mogelijkheden, de maatregelen, worden ook een aantal kansen genoemd
waarmee Rosehaghe aan haar duurzaamheidsambitie kan werken. Het betrekken van haar bewoners
is daar een groot onderdeel van.
De woningen zijn heel verschillend in hun energetische kwaliteit. Om hier alsnog een algemeen
advies over de energetische verbeteringsmogelijklheden van de standaardrenovatie te kunnen geven
is ervoor gekozen om de voorgestelde maatregelen door te rekenen met een standaard voorbeeld
woning. Hiervoor is - net als voor de bestaande woningen - een nulmeting gedaan waarbij de
energetische prestatie berekend werd.
Hierbij is gekozen voor een woning type 3. Als basis voor de berekening dienen de boukundige
tekeningen (RO-Type-III_standaard_nieuw_01012012) en het bijbehorende bestek. Voor deze type is
gekozen omdat deze iets slechter scoort bij de labelberekening dan type 4. Dit heeft met name met
het hogere aandeel raamoppervlakte bij type 3 te maken.
De besparingskansen en maatregelen die in dit rapport worden genoemd zijn slechts bedoeld als een
indicatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend nog aanspraak op worden gemaakt.
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1. J.B. van Loghem: Acoustisch en thermisch bouwen

In 1936 schreef van Loghem een handleiding over “acoustisch en
thermisch bouwen”, een handboek voor de praktijk zoals hij zelf
het noemt. Hierin vat hij de toenmalige stand van kennis op het
gebied van de akoestische en thermische isolatie samen en geeft
aanbevelingen voor materialisering, detaillering en uitvoering.
In het kader van dit onderzoek rees de vraag of de ideeën en principes die van Loghem bijna 15 jaar
na oplevering van de woningbouwvereniging Rosehaghe heeft opgeschreven een inspiratiebron voor
de verduurzaming van de woningen kunnen zijn.
In dat boek wordt duidelijk dat van Loghem heel goed op de hoogte was van de nieuwe
ontwikkelingen op gebied van materialisering en techniek. Het gebruik van modernste technieken
is voor hem vanzelfsprekend als het erom gaat goede en vooral gezonde leefomstandigheden te
scheppen.
“Het ligt voor de hand, dat alle ruimten voor menselijk gebruik bestemd, slechts dan werkelijk goede
ruimten zijn, wanneer zonder onophoudelijke handelingen van mensen (ramen openen, ramen
sluiten, verwarmingsbron controleren, warmteafgifte vermeerderen, warmteafgifte verminderen,
vochtigheidsgehalte controleren en vergroten of verkleinen enz. enz.), de temperatuur, de zuiverheid en
het vochtgehalte de meest gewenste graad van juistheid bezitten. Het heeft geen zin om lichamelijke
en geestelijke energie te verspillen wanneer de mens door de techniek in staat is gezonde ruimten te
maken, …”
Van Loghem citeert daarbij ook de Poolse architect Syrkus met de volgende uitspraak:
“De architect, die de grote volksmenigte wil dienen met zijn vak, moet een nieuwen weg vinden om
zijn vak uit te oefenen, een weg, die evenwijdig loopt met dien van het machinetijdvak. De diepste
oorsprong van de moderne architectuur is gelegen in het beheersen van nieuwe materialen en nieuwe
constructiemethoden.”
Maar wat was de stand van kennis 1936 toen van Loghem zijn boek heeft geschreven? Het valt
op dat vele thema’s die nu een rol spelen toen al op de agenda stonden. Zo is hij bijvoorbeeld
een voorstander van lage temperatuur verwarming en een mechanische ventilatie. De volgende
maatregelen worden in zijn boek genoemd:
•
•
•

Aandacht voor goede uitvoering. Het beste materiaal of systeem helpt weinig als het niet goed
verwerkt wordt.
Goede voorlichting over de juiste manier van ventileren, ook bij woongebouwen.
Reflecterende folies achter de radiatoren. Interessant is dat hij al erop wijst dat een
luchtspouw achter de reflecterende folie de isolatiewerking verhoogt. Hedendaagse
reflecterende isolatiefolie werkt precies volgend dat principe.

Duurzaamheidsonderzoek Rosehaghe mei 2013
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•
•
•
•

•

•
•
•
•

Gebruik van thermostatische radiatorkranen aan de radiatoren. De radiatoren moeten zo
veel mogelijk onder de ramen geplaatst worden.
Lage temperatuurverwarming
Met name voor scholen en kantoren voorspelde hij dat in de toekomst het verwamingssysteem
veel sterker met het ventialtiesysteem van en gebouw verbonden zal worden.
Warmte accumuleren in de wanden: De wanden hebben aan de binnenzijde een groot
accumulerend vermogen nodig. Eventueel aan te brengen isolatielagen moeten aan de
buitenkant geplaatst worden.
Toepassen van dubbelglas of dubbele ramen. Evtl. Met een lichte verwarming van de spouw
om de koude straling weg te nemen. Hij verwijst ook op het grotere geluidsisolatie van dubbele
ramen.
Mechanische ventilatie (toe- en afvoer)
Passieve zonne-energie gebruiken, vaste zonwering zoals balkons en luifels op het zuiden om
overhitting te voorkomen.
Muren droog houden, natte bakstenen hebben hogere warmtegeleiding dan droge.
Vloerisolatie: “De dikwijls voorkomende dunne houten vloeren boven onverwarmde ruimten zijn
volkomen onvoldoende en geven aanleiding tot ziekten en kwalen. Vloeren moeten een kleinere
K waarde (Rc-waarde) bezitten dan de wanden, en ze moeten met een slecht warmtegeleidende
stof bekleed worden.”

Twee voorstellen zijn heel interessant omdat deze ook een belangrijke rol in de discussie van nu spelen
en vaak bij projecten met een hoge duurzaamheidsambitie toegepast worden:
1. Lage temperatuur verwarming
Hoge temperaturen van de radiatoren leiden volgens van Loghem tot een ongezond binnenklimaat.
De luchtvochtigheid wordt veel te sterk gereduceerd met een verhoogt risico voor het optreden van
gezondheidsklachten.
De betere optie is het toepassen van lage temperatuurverwarming (tussen 30 en 55 graden). De
lucht temperatuur kan hierbij lager zijn als bij de gewone radiatoren waarbij het grootste deel door
convectie afgegeven wordt. Een lagere luchttemperatuur heeft niet alleen invloed op het directe
brandstofverbruik maar ook op de ventilatieverliezen, omdat de afgevoerde lucht minder warmte
bevat.
Van Loghem stelt plafond of paneelverwarming voor:
“Voor stralingswarmte, die het beste door grote oppervlaktes van betrekkelijk lage temperatuur wordt
uitgezonden, zijn wanden en plafonds bij uitsteek geschikt. Verwarmingsbuizen worden daartoe in
wanden, kolommen en plafonds ingewerkt, en zodanig aan achter- of bovenzijde geïsoleerd, dat zo
goed als geen warmte naar de andere zijde wordt uitgezonden.”
2. Vochtregulering
Een tweede aspect die van Loghem al anno 1936 onder de aandacht brengt het belang van de
vochtregulerende werking van de wandoppervlaktes.
“De wanden moeten dan warmte- en waterdampreservoir tegelijk zijn, zodat gedurende de nacht
wederom kan afgestaan worden wat overdag aan overdadige warmte en vocht werd opgenomen.
Voor dergelijke ruimten zal nog meer op niet te grote afkoeling van de wanden gelet moeten worden
dan voor de gewone ruimten, daar waterdamp op koude wanden zeer sterk neerslaat en het afstaan
van dien waterdamp zeer langzaam plaats heeft uit koude wanden. Door ventilatie wordt des
nachts waterdamp afgestaan en ontstaat weer de normale verhouding. Ook behoorlijk verwarmde
raamoppervlaktes zijn in vochtige ruimten meer nodig dan anders, omdat koude raamvlakken anders
een bron van watervorming teweeg brengen. Een thermisch goede ruimte zal steeds omsloten zijn door
vlakken, die een zo gelijk mogelijke temperatuur bezitten.”
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Conclusie
Het onderzoek van van Loghem is ook vandaag nog heel actueel. Veel dingen die hij noemt komen de
laatste jaren weer terug zoals het toepassen van lage temperatuur verwarming. Interessant is ook dat
ook toen al de economische kant van energiebesparing een rol heeft gespeeld:
“Naarmate meer en meer het belang ingezien wordt van de verwarming van alle ruimten in gebouwen
en woningen, zal de noodzakelijkheid van goede thermische constructies, in verband met de jaarlijkse
exploitatieberekening ten opzichte van de verwarming, zeker langzamerhand in brede kringen
erkend worden. Toepassing van goede thermische constructies, tezamen met goede geluidwerende
constructies, kunnen sterk bijdragen tot een verhoging van het peil onzer gebouwen.”
In het vervolg zullen de beschreven maatregelen nader op toepasbaarheid bij de verduurzaming van
Rosehaghe onderzocht worden. Daarnaast zullen de volgende maatregelen onderzocht worden:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Aanvullende gevelisolatie
Dak isolatie
Isolatie begane grond vloer
Hr ++ glas in achtergevel
Achterzet ramen in voorgevel
Aanvullende kierdichting
Lage temperatuur verwarming
Douche WTW
CO2 gestuurde ventilatie
Zonnepanelen
Regenwateropvang
Groendak
Bewustwording

Duurzaamheidsonderzoek Rosehaghe mei 2013
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2. Overzicht kosten en baten van de verschillende maatregelen
Hier ziet u in één oogopslag welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn bij de woningen van
Rosehaghe. U ziet of het om een dure of goedkope maatregel gaat en wat op de energiekosten van de
woning bespaart kan worden. Bovendien kunt u in dit overzicht zien op welk gebied de maatregel het
meeste effect heeft. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de verschillende maatregelen.

2.1 Effecten van de standaardrenovatie
Standaard renovatie

€€€
2.2 Aanvullende isolatie
Maatregel

Energielabel

Baten

Besparingsindex

Kostenindex

€

€€

€€€

€€€€

€

€€€€

1 Aanvullende gevelisolatie

2 Dakisolatie

3 Vloerisolatie

4 HR++ in achtergevel

€
5 Achterzetramen in voorgevel

€

€€€

€

€

€

€€€€€

6 Aanvullende kierdichting

7 Lage temperatuur verwarming
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2.3 Installaties
Maatregel

Energielabel

Baten

Besparingsindex

Kostenindex

€

€

€

€€€€

8 Douche WTW

9 CO2 gestuurde ventilatie
CO2
10 Zonnepanelen

€€€€ €€€€
11 Regenwateropvang

€

€€€

2.4 Duurzaamheid algemeen
12 Groendak

€€€
13 Bewustwording

€€

Legenda:

comfort energie

€

gezondheid water

ecologie

Dit energielabel heeft de woning na toepassing van de
maatregel in combinatie met de standaardrenovatie
Indicatie van de verbetering door de maatregel op comfort,
energie, gezondheid, water of ecologie

Duurzaamheidsonderzoek Rosehaghe mei 2013

€€ €€

Indicatie van de nodige investering
(rood) of jaarlijkse besparing (groen)
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3. Maatregelpakketten
In het vorige hoofdstuk hebben we een overzicht gegeven over de maatregelen die toepasbaar zijn
bij de woningen van Rosehaghe. Een goed beeld over de mogelijkheden in de praktijk wordt pas
zichtbaar als de losse maatregelen samengevat worden in zinvolle pakketten. Voor dit onderzoek
hebben we hiervoor vier vragen geformuleerd:
•
•
•
•

Welke maatregelen zijn minimaal nodig om de standaardrenovatie naar energielabel D te
brengen?
Hoe kan de standaardrenovatie maximaal verduurzaamd worden?
Wat is het effect van algemeen toepasbare maatregelen?
Wat is maximaal bereikbaar?

De volgende tabel geeft een overzicht over de verschillende pakketten

3.1 Verduurzaming standaardrenovatie
Voor de verduurzaming van de standaardrenovatie hebben we drie pakketten uitgewerkt. Het eerste
pakket maakt de labelstap naar label D met de laagste investering. In het tweede pakket ligt de
focus op energiebesparen. In dit pakket wordt ook rekening gehouden met het verbeteren van de
luchtkwaliteit in de woning. Het derde pakket neemt ook andere aspecte van duurzaamheid mee
zoals een maximum aan wooncomfort (vloerverwarming) en het hergebruik van regenwater voor
toiletspoeling en wasmachine.
De aangegeven besparing en labelindicatie omschrijft de verbetering ten opzichte van een woning die
volgens het huidige standaard bestek gerenoveerd is

Tabel 3.1 Verbeteringen ten opzichte van de huidige standaardrenovatie
Pakket

P1 Minimale kosten

€
P2 Max. energiebesparing

P3 Maximaal duurzaam
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Maatregelen

Baten

- Aanvullende isolatie
- Isolatie begane grond vloer
- HR++ glas achterzijde
- Aanvullende kierdichting

Warmere oppervlaktes,
minder tochtgevoel,
energiebesparing

- Aanvullende isolatie
- Isolatie begane grond vloer
- HR++ glas achterzijde
- Achterzetramen straatzijde
- Aanvullende kierdichting
- douche wtw
- CO2 gestuurde ventilatie

Warmere oppervlaktes,
minder tochtgevoel,
energiebesparing,
goede luchtkwaliteit,
miner risico op
condens en schimmel

- Aanvullende isolatie
- Isolatie begane grond vloer
- HR++ glas achterzijde
- Achterzetramen straatzijde
- Aanvullende kierdichting
- Douche wtw
- Lage temperatuur
verwarming
- CO2 gestuurde ventilatie
- Regenwaterhergebruik

Warmere oppervlaktes,
minder tochtgevoel,
goede luchtkwaliteit,
minder risico op
condens en schimmel

energiebesparing
[%]

Kostenbesparing
[€/jaar]

Energieindex
[-]

Kostenindicatie
[€]

16,4

210

D
(1,98)

6.600

29,5

370

D
(1,71)

15.700

32,0

473

D
(1,65)

25.700
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3.2 Algemeen toepasbare maatregelen
In de volgende overzicht zijn de maatregelen weergegeven die los van een renovatie in alle woningen
toegepast kunnen worden. De aangegeven besparing en labelindicatie omschrijft de verbetering
ten opzichte van een woning die volgens het huidige standaard bestek gerenoveerd is (zonder
aanvullende maatregelen zoals hierboven beschreven).
Tabel 3.2 Algemeen toepasbare verbeteringen ten opzichte van de huidige standaardrenovatie
Pakket

P4 Algemeen van buiten af

P5 Algemeen van binnen

P6 Algemeen totaal

Maatregelen

Baten

- Dakisolatie RC=5
- 9 zonnepanelen

Prettiger binneklimaat,
vaste (lage)
stroomkosten

- Achterzetramen straatzijde
- Aanvullende kierdichting

energiebesparing
[%]

Kostenbesparing
[€/jaar]

Energieindex
[-]

Kostenindicatie
[€]

50

795

C
(1,37)

9.600

8,3

110

E
(2,13)

4.880

58,3

905

B
(1,24)

14.480

Meer comfort door
minder tocht

- Dakisolatie RC=5
- 9 zonnepanelen
- Achterzetramen straatzijde
- Aanvullende kierdichting

De uitwerking van deze maatregelen op een niet gerenoveerde woning (type 3, energielabel G) zijn in
onderstaande tabel weergegeven.
Tabel 3.3 Algemeen toepasbare verbeteringen ten opzichte van een niet gerenoveerde woning (type 3)
Pakket

P4 Algemeen van buiten af

P5 Algemeen van binnen

P6 Algemeen totaal

Maatregelen

Baten

- Dakisolatie RC=5
- 9 zonnepanelen

Prettiger binneklimaat,
vaste (lage)
stroomkosten

- Achterzetramen straatzijde
- Aanvullende kierdichting

- Dakisolatie RC=5
- 9 zonnepanelen
- Achterzetramen straatzijde
- Aanvullende kierdichting
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Meer comfort door
minder tocht

energiebesparing
[%]

Kostenbesparing
[€/jaar]

Energieindex
[-]

Kostenindicatie
[€]

50

820

E
(2,28)

9.600

7,8

150

G
(3,07)

4.880

58,3

980

E
(2,04)

14.480
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3.3 Maximaalvariant
(standaardrenovatie plus alle omschreven verbeteringsmogelijkheden)
Met deze variant zou de warmtevraag van de woningen met ca. 70 % gereduceerd kunnen worden.
De zonnepanelen wekken een groot deel van het eigen elektriciteitsverbruik op. Dit pakket geeft de
maximale comfortverbetering
Tabel 3.4 verbeteringen ten opzichte van de huidige standaardrenovatie
Pakkett

P7 Maximaalvariant

Maatregelen

Baten

Aanvullende isolatie
- Isolatie begane grond vloer
- HR++ glas achterzijde
- Achterzetramen straatzijde
- Aanvullende kierdichting
- Douche wtw
- Lage temperatuur verwarming
- CO2 gestuurde ventilatie
- Regenwaterhergebruik
- Groendak
- Dakisolatie RC=5
- 9 zonnepanelen

Prettiger binneklimaat,
warmere oppervlaktes,
minder tochtgevoel,
goede luchtkwaliteit,
minder risico op
condens en schimmel,
vaste (lage)
stroomkosten

energiebesparing
[%]

Kostenbesparing
[€/jaar]

Energieindex
[-]

Kostenindicatie
[€]

80

1.260

A+
(0,61)

38.700

3.4 Overzicht kosten en baten van de verschillende maatregelpakketten

Pakket

Energielabel

Baten

Besparingsindex

Kostenindex

€

€

€€

€€€

€€€

€€€€

€€€

€€

€

€

€€€€

€€€

P1 Minimale kosten

€
P2 Max. energiebesparing

P3 Maximaal duurzaam

P4 Algemeen van buiten af

P5 Algemeen van binnen

P6 Algemeen totaal

P7 Maximaalvariant

+
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4. Toelichting duurzaamheidsmaatregelen
4.1 Aanvullende buitenwandisolatie
Algemene omschrijving
Kostenindicatie: 1.700 €
Besparing 71 € / jaar
Energiebesparing: 5,5 %
Energielabel: E
1 Aanvullende gevelisolatie

€

€€

Huidige situatie
Bij de standaard renovatie worden nu al de volgende maatregelen genomen:
De binnenzijde van de buitengevels van de verblijfsruimten wordt met een thermisch isolerende
voorzetwand voorzien: FAAY GR, type: PG60 fabr.: Faay Vianen bv, Vianen, (www.faay.nl).
Voorzetwanden worden afgewerkt met koplatten en dagstukken.
Algemeen
Energetisch (en bouwfysisch) gezien is het aan te raden om de isolatie ook ter plekke van de vloer- en
wandaansluiting door te laten lopen. Als de vloer (en plafond) toch open gemaakt moet worden kost
het vaak weinig moeite om ook dat stuk mee te isoleren. Dat geldt ook voor de eerste verdieping hier
zou de isolatie tot onder het dak getrokken kunnen worden. Er is nader onderzoek nodig in hoe verre
het haalbaar is om deze koudebruggen te voorkomen.
Aanvullende isolatie
Aanvullend op de isolatie van de verblijfsruimten kunnen ook de wanden in de badkamer, keuken en
gang geïsoleerd worden.
Badkamer
De badkamer wordt door bewoners vaak als koud beschreven. Het isoleren van de buitengevel
zou hier verbetering in kunnen brengen. Maar het gebruik van geïsoleerde voorzetwanden in natte
ruimtes betekend een groot bouwfysisch risico. Vanwege de hoge luchtvochtigheid is een 100 %
dichtsluitende dampdichte laag noodzakelijk. Onder praktijkomstandigheden is dit niet te garanderen.
Daarom is deze uitvoering hier niet aan te raden. Om alsnog een substantiele verbetering van de
huidige situatie te bereiken is er nog een andere optie: het werken met een mineralische isolatiestuc
op kalkbasis. Deze kan vocht absorberen en deze op een later tijdstip weer aan de ruimte afgeven.
Hij heeft een antibacteriele werking wat het schimmelrisico aanzienlijk verlaagd. Dit product heeft een
warmteweerstand (lamda-waarde) van 0,08 W/mK). Bij een dikte van 5 cm zou voor de badkamermuur
een Rc-waarde van ca 1,0 m2K/W gehaald kunnen worden.
Een mogelijke leverancier:
Hessler Kalkwerke GmbH
Baiertalerstr. 115
69168 Wiesloch
Het aanvullend hierop toepassen van vloerverwarming met voldoende capaciteit en mechanische
afzuiging met vochtsensor zal het condensprobleem en de comfortklachten in de badkamer
aanzienlijk kunnen verminderen.
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Keuken en gang begane grond
Het isoleren van de keuken en de gangwanden vraagt wat meer aandacht omdat hier minder ruimte
aanwezig is om dezelfde voorzetwand als in de kamers toe te passen. Een mogelijkheid om hier
toch een energetische verbetering aan te brengen is het gebruik van hoogwaardige isolatie zoals
Spaceloft®. Dit is een flexibele, nanoporeuze aerogel isolatiedeken met een lage warmtegeleiding en
hoge flexibiliteit. Het is drukvast, waterafstotend en eenvoudig te verwerken. Het materiaal wordt op
de bestaande muur gelijmd en kan met elk plaatmateriaal afgewerkt worden.
Energetisch gezien kan met deze opbouw een Rc-waarde van 1,3 m2K/W gerealiseerd worden.
Gezien het feit dat de eerste centimeters isolatie de grootste besparing opleveren biedt deze variant
de mogelijkheid om onder behoud van de originele details een (minimale) isolatie van de gevel door te
voeren.
Als alternatief kan ook met het dunnere PG40 systeem van Faay gewerkt worden. Hierbij moet met
een dikker oppbouwpakket rekening gehouden worden. Maar hiermee kan wel een betere Rc-waarde
bereikt worden dan met Spaceloft isolatie.
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In het algemeen gelden de volgende aandachtspunten bij het toepassen van binnenisolatie:
•
De muur moet beschermd zijn tegen opstijgend vocht;
•
De muur moet regendoorslagdicht zijn;
•
De bestaande muur moet nagenoeg luchtdicht zijn, bijvoorbeeld dankzij een bestaande pleister;
•
Veel zorg voor een goed sluitende dampremmende laag bij de uitvoering en goede aansluiting
•
op de bestaande constructie;
•
De binnenzijde van de muur moet gemakkelijk vocht op kunnen nemen, met name de zones die
moeilijk vocht opnemen, bvb. beton, worden aan de warme zijde van de isolatie voorzien van
een dampremmende folie;
•
Koudwaterleidingen die in de isolatie liggen worden vooraf geïsoleerd met een sterk
dampremmende isolatie om condensatie op het koude oppervlak van de leidingen te
vermijden;

Plattegrond eerste verdieping woning type 3
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•

•
•
•
•

Elektriciteitsleidingen ingebouwd in de isolatie dienen stevig bevestigd te worden om te
vermijden dat de kabels bij het aansluiten kunnen bewegen en daardoor kieren in de isolatie
kunnen maken, Let op goede aansluiting bij doorvoering door dampremmende folies;
De binnenafwerking gebeurt best zo luchtdicht mogelijk, met zo weinig mogelijk doorboringen;
Koudebruggen bij aansluitingen van binnenwanden en vloeren op de buitengevel geven
verhoogde kans op condensvorming en schimmel / houtrot;
Speciale aandacht voor Strijkbalken nodig (strijkbalken lopen met een kleine tussenruimte
parallel aan de buitengevel);
Binnenisolatie moet goed aansluiten op de kozijnen. Ook de neggen mee-isoleren.

Faay heeft aangegeven nu ook een isolatie oplossing voor de neggen bij ramen aan te kunnen
bieden (zie bijgevoegd detail). Als oplossing voor het plaatsen van inbouwdozen in de isolerende
voorzetwanden heeft Vaay de volgende oplossing aangedragen (zie bijgevoegd detail).

4.2 Dakisolatie
(optioneel voor het hele complex, niet onderdeel van de standaardrenovatie)
Algemene omschrijving:
Kostenindicatie: 5100 € per woning
Besparing 290 € / jaar
Energiebesparing: 22,3 %
Energielabel: D
2 Dakisolatie

€€€

€€€€

Het dak is in de huidige situatie niet geïsoleerd. In vergelijking levert deze maatregel de grootste
besparing op. Gerekend is nu met een minimale isolatiewaarde van Rc=5,0 m2K/W wat overeenkomt
met 20 cm standaardisolatie. Door het gebruik van hoogwaardige isolatie kan het totaalpakket dunner
worden. Voor de technische uitwerking wordt verwezen naar het onderzoek van Bureau Dakadvies dat
recent voor Rosehaghe is uitgevoerd.
Deze maatregel kan in één keer voor alle woningen uitgevoerd worden. De bewoners zullen hierdoor
maar beperkte overlast ervaren.
Aandachtspunten:
•
De isolatie moet voldoende druksterk voor het plaatsen van zonnepanelen zijn;
•
Er moet een constructieve beoordeling van het dak gemaakt worden of de huidige
constructie sterk genoeg is om zonnepanelen plus ballast te kunnen dragen. Mocht de
constructie te zwak zijn zouden de panelen ook zonder ballast op de daken geplaatst kunnen
worden. Hierbij moeten bij het vernieuwen van de daken bevestigingspunten in het nieuwe
dakpakket meegenomen worden.
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4.3 Isolatie begane grond vloer
Algemene omschrijving
Kostenindicatie: 4.400 €
Besparing 89 € / jaar
Energiebesparing: 6,9 %
Energielabel: E
3 Vloerisolatie

€

€€€€

Bij de standaard renovatie worden nu al de volgende maatregelen genomen:
Het aanbrengen van een bodemafsluiting in de vorm van een dampdichte folie. Aanvullend hierop
wordt geadviseerd om de begane grond vloer te isoleren met een Rc waarde van minimaal
3,5 m2K/W. Dit kan in vorm van platen onder de balken of als matten tussen de balken. Qua materiaal
kan zowel glas- of steenwol als ook natuurlijke isolatiematerialen zoals hennep of vlas gebruikt
worden.
Vochthuishouding
Een goede vochthuishouding in de kruipruimte is heel belangrijk om de bouwfysische kwaliteit van de
woningen ook op lange termijn veilig te stellen. Hiervoor zijn verschillende maatregelen mogelijk:
•
•
•

Het aanbrengen van vloerisolatie in combinatie met een bodemafsluiting in de vorm van een
dampdichte folie
Het aanbrengen van bodemisolatie in de vorm van schelpen, EPS-chips of los gestorte EPSparels.
Bij bodemhygrolatie worden in zakken PE-folie verpakte EPS-parels op de bodem van de
kruipruimte gelegd. Hierbij wordt tegelijk een bodemafdichting en bodemisolatie aangebracht.

Voor Rosehage is variant 1 aan te bevelen. De eerste stap is het aanbrengen van een bodemafsluiting
in de vorm van een dampdichte folie. Hierdoor wordt de vochtbron zo veel mogelijk afgesloten.
Deze maatregel wordt bij de huidige standaard renovatie al toegepast. als bovendien de
kruipruimtetemperatuur wordt verlaagd door de vloer te isoleren, zal de absolute en relatieve
vochtigheid in de kruipruimte noch verder teruggebracht kunnen worden.
Wordt de vloerisolatie tussen de vloerbalken aangebracht is een zorgvuldige bodemafsluiting extra
belangrijk omdat niet de hele constructie ingepakt wordt.
Luchtdichtheid van de begane grondvloer
Om te voorkomen dat vochtige lucht uit de kruipruimte in de woning kan komen en daar vocht- en
gezondheidsproblemen kan veroorzaken is een goede luchtdichtheid van de begane grond vloer
heel belangrijk. Extra aandacht moet hierbij besteedt worden aan leidingdoorvoeren, het kruipluik
en de vloerranden. In combinatie met een mechanische ventilatie kunnen lekken in de vloer tot grote
problemen leiden.
Risico van koudebruggen
TU Delft heeft een onderzoek uitgevoerd over de besparingsmogelijkheden door vloer- en
bodemisolatie. Hierin wordt nadrukkelijk gewezen op de risico’s door koudebruggen:
“In het ideale geval wordt thermische isolatie in een ononderbroken lijn aan de koude zijde van
een constructie aangebracht zodat de hele constructie opwarmt. In dat geval kan er nooit in
of op de constructie condensatie ontstaan. In de praktijk lukt dat echter meestal niet. Bij de
funderingsaansluiting wordt de isolatielaag altijd onderbroken en het is ook niet altijd mogelijk om
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isolatie aan de buitenzijde aan te brengen. De thermisch-hygrische eigenschappen van de constructie
zijn dan niet optimaal en onder sommige omstandigheden kan dan oppervlaktecondensatie of
inwendige condensatie ontstaan. …
De grootste risico’s doen zich voor bij ongeïsoleerde gevels (steensmuur of ongeïsoleerde spouwmuur),
in het bijzonder in combinatie met houten vloeren. In deze gevallen moet tegelijk met de vloerisolatie of
bodemisolatie de buitenwand geïsoleerd worden, bij voorkeur aan de buitenzijde of in de spouw, als dat
niet mogelijk is aan de binnenzijde.”
(Rapport Energiebesparing door vloer- en bodemisolatie 2 november 2010)

4.4 HR++ glas plaatsen ipv dubbelglas
Algemene omschrijving
Kostenindicatie: geen meerprijs
Besparing 27 € / jaar
Energiebesparing: 2,1 %
Energielabel: E
4 HR++ in achtergevel

€
Algemene omschrijving
Bij de standaard renovatie worden nu al de volgende maatregelen genomen:
De ramen (en deuren) aan de tuinzijde worden voorzien van isolerend glas, dikte 5-15-4, U-waarde:
2,9 W/m2.K, vulling: lucht; fabr. Glaverbel. Bij plaatsing van nieuw isolatieglas in achtergevelopeningen
wordt in principe altijd één ventilatierooster per ruimte toegepast behalve bij de woningen aan de
Hoofmanstraat waar sprake is van spoorweglawaai (daar komt een muurdemper/suskast).
Technisch gezien is het zonder problemen mogelijk hoogwaardiger glas met een betere u-waarde
toe te passen. Een u-waarde van 1,1 W/m2K zou een besparing van 2 % t.o.v. de standaardrenovatie
opleveren. Bovendien zal het comfort in de woningen verbeteren. Vooral bij grote ramen zal de
koudeval langs de ramen voelbaar verminderen.

4.5 Achterzetramen aan de straatzijde
Algemene omschrijving
Kostenindicatie: 4.400 €
Besparing 85 € / jaar
Energiebesparing: 6,6 %
Energielabel: E
5 Achterzetramen in voorgevel

€

€€€

De ramen aan de straatzijde kunnen vanwege de monumentale uitstraling van de woningen niet
voorzien worden van HR++ glas. Om hier alsnog een thermische verbetering te realiseren kan hier
gewerkt worden met achterzetramen.
Het voordeel van achterzetramen is dat de sponning van het bestaande raam niet aangepast of
verwijderd hoeft te worden. De beschikbare ruimte wordt door de aannemer of leverancier opgemeten,
dan worden de achterzetramen op maat gemaakt en van binnen af tegen de oorspronkelijke beglazing
of in de negge gemonteerd. Hierbij zijn verschillende uitvoeringen mogelijk: vaste achterzetramen
of ramen met een scharnier- of schuifconstructie. Deze laatste variant is voor Rosehaghe het meest

Duurzaamheidsonderzoek Rosehaghe mei 2013

43 | 81

interessant omdat de ramen nog steeds open kunnen maar niet de ruimte in draaien. Het nadeel van
schuiframen is dat de kierdichting niet zo goed kan zijn als bij draaiende of vast ramen. Om de voor
Rosehaghe optimale oplossing uit te werken kunt u het beste contact opnemen met een leverancier
van achterzetramen.
Voordelen
•
Het comfort van de woning gaat omhoog omdat er geen koude lucht of straling meer van het
raam afkomt en er nauwelijks nog condensatie optreedt op het glas. Het comfort gaat verder
omhoog doordat de ventilatieverliezen door kieren en naden afnemen. De geluidwering wordt
beter doordat twee lagen glas beter isoleren dan één en doordat minder geluid van buiten naar
binnen komt door kieren en naden.
Aandachtspunten
•
De voorzetramen dienen afneembaar te zijn om het kozijn te onderhouden en de ramen schoon
te houden.
•
Controleer of er nog genoeg ventilatie is. Is in iedere ruimte een ventilatievoorziening, klepraam
of afzuiging aanwezig? De kieren en naden worden immers dicht gemaakt.

4.6 Aanvullende kierdichting
Algemene omschrijving
Kostenindicatie: 480€
Besparing 23 € / jaar
Energiebesparing: 1,8 %
Energielabel: E
Bij de standaard renovatie worden nu al de volgende maatregelen genomen:
De nieuwe buitenkozijnen worden voorzien van tochtstrips.
6 Aanvullende kierdichting

€

€

De luchtdoorlatendheid van scheidingsconstructies is van grote invloed op de totale bouwfysische
prestaties van een gebouw en het wooncomfort. Denk hierbij aan geluidisolatie, waterdichtheid, vocht,
en dergelijke. Via lekken in de gebouwschil kan lucht ongecontroleerd in en uit de woning stromen. Dit
kan leiden tot tochtklachten, vochtklachten en onnodig energieverlies.
Naast de reeds genomen maatregelen om de luchtdichtheid te verbeteren is aan te raden om extra
aandacht te besteden aan de volgende bouwdelen:
•
•
•
•
•
•
•

Aansluiting tussen kozijnen en gevels
Aansluitingen van daken op gevels en bouwmuren
Aansluiting van de voorzetwanden op plafonds en vloeren
Doorvoeren door de nieuwe voorzetwanden (cv leidingen, stopcontacten etc.)
Dakdoorvoeren
De begane grondvloer naar de kruipruimte
Brievenbussen

Vooral in combinatie met een mechanische ventilatie is een goede luchtdichtheid van de woningen
belangrijk. Hiervoor is aan te raden om minimaal luchtdichtheidsklasse 2 te realiseren . Om dit te
realiseren is het niet noodzakelijk om een dubbele kierdichting toe te passen. Met een rondgaand
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kaderprofiel in combinatie met goed knevelend hang- en sluitwerk kan voldoende luchtdichting
worden gerealiseerd.
Aandachtspunten
Bij nieuwe kozijnen verdient het gebruik van een rondgaand kunststof of rubberen kaderprofiel de
voorkeur boven aluminium profielen; dit in verband met de kierdichting in de hoekaansluiting en een
betere indrukbaarheid. Gebruik verder nastelbare scharnieren en sluitplaten. Zorg er ook voor dat
draaiende delen nauwkeurig zijn afgehangen en dat het sluitwerk licht knevelend is afgesteld. Zet de
dichting rondom het kozijn door, ook in de hoeken. Het is belangrijk waar mogelijk de naden en kieren
af te plakken. Er dient extra aandacht besteedt te worden aan de doorvoering van leidingen door de
voorzetwanden (bijvoorbeeld bij cv leidingen of stopcontacten).
Als de verbetering van de luchtdichtheid toegepast wordt als losse maatregel (wil zeggen zonder extra
ventilatievoorzieningen toe te passen) is het heel belangrijk de bewoners goed voor te lichten over de
juiste manier van ventileren (spuien). De ondichte schil zorgt nu voor een basisventilatie. Het wegvallen
hiervan kan grote vochtproblemen met zich mee brengen als het gedrag niet hierop aangepast wordt.
In onze handleiding zullen we hier extra aandacht aan besteden.
(Bron: SBR infoblad 030 - Luchtdicht bouwen)

4.7 Lagetemperatuurverwarming
Algemene omschrijving
Kostenindicatie: 6.730 €
Besparing 42 € / jaar
Energiebesparing: 3 %
Energielabel: E
7 Lage temperatuur verwarming

€

€€€€€

Al in 1936 was Van Loghem in zijn boek “Acoustisch en thermisch bouwen” een grote voorstaander
van lagetemperatuurverwarming. Hoge temperaturen van de radiatoren leiden volgens van Loghem tot
een ongezond binnenklimaat. De luchtvochtigheid wordt veel te sterk gereduceerd met een verhoogt
risico voor het optreden van gezondheidsklachten.
De betere optie is het toepassen van lage temperatuurverwarming (tussen 30 en 55 graden). De
lucht temperatuur kan hierbij lager zijn als bij de gewone radiatoren waarbij het grootste deel door
convectie afgegeven wordt. Een lagere luchttemperatuur heeft niet alleen invloed op het directe
brandstofverbruik maar ook op de ventilatieverliezen, omdat de afgevoerde lucht minder warmte
bevat. Van Loghem stelt plafond of paneelverwarming voor:
“Voor stralingswarmte, die het beste door grote oppervlaktes van betrekkelijk lage temperatuur wordt
uitgezonden, zijn wanden en plafonds bij uitsteek geschikt. Verwarmingsbuizen worden daartoe in
wanden, kolommen en plafonds ingewerkt, en zodanig aan achter- of bovenzijde geïsoleerd, dat zo
goed als geen warmte naar de andere zijde wordt uitgezonden.”
De woon- en de badkamer zouden voorzien kunnen worden van vloerverwarming. Bij de slaapkamers
op de verdieping zou de beste oplossing wandverwarming zijn. Hierbij kunnen bijvoorbeeld de
leidingen in een stuc laag op de muur weggewerkt worden. Een mogelijk systeem hiervoor zijn de
capillaire matten van BioClina (http://bioclina.nl/). Hierbij kan met minimale laagdiktes gewerkt worden.
Op die manier wordt het verlies aan vloeroppervlakte in de sowieso al kleine ruimtes geminimaliseerd.
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Voor de vloerverwarming zijn voor Rosehaghe droge systemen met een beperkte inbouwhoogte en
weinig extra gewicht aan te bevelen. Hiervoor zijn verschillende systemen op de markt bijvoorbeeld:
Klick en go (http://www.clickengovloerverwarming.nl/)
Variocomp (http://www.technea.nl/home/prod=31)
Uponor (http://www.uponor.nl/oplossingen/verwarming-koelsystemen/)

4.8 Douche WTW (WarmteTerugWinning)
Algemene omschrijving
Kostenindicatie: 930 €
Besparing 42 € / jaar
Energiebesparing: 2,6 %
Energielabel: E
8 Douche WTW

€

€

Bij het douchen gaat veel warmte rechtstreeks met het douchewater het riool in. Met een douche-wtw
kan de warmte die in het weglopende douchewater zit gebruikt worden om het koude water voor te
verwarmen. Hierdoor hooft de Cv-ketel minder hard te werken. Het voorverwarmde water kan worden
aangesloten op de mengkraan van de douche en (of) op de koud watertoevoer van de combiketel of
boiler.
De douche WTW bestaat meestal uit een gecoate aluminium dubbelwandige binnenbuis met
daaromheen een PVC hoge druk buitenbuis. Warmteoverdracht geschiedt tussen koud aangevoerd
tapwater en warm afgevoerd douchewater. Het wegstromende douchewater wordt via de binnenste
aluminium buis als een gelijkmatig verdeelde snelstromende film afgevoerd. Het koude tapwater
gaat via de buitenste buis door de waterdruk naar boven en wordt geleidelijk verwarmd door het
afvoerwater. De waterstromen zijn dus gescheiden van elkaar om verontreiniging van drinkwater door
afgevoerd douchewater te voorkomen.
Door een optimale warmteoverdracht tussen koud aangevoerd tapwater en warm douchewater, kan
tot ca. 50% van de warmte tijdens het douchen teruggewonnen worden.

4.9 CO2 gestuurde ventilatie
Algemene omschrijving
Kostenindicatie: 3.800 €
Besparing 34 € / jaar
Energiebesparing: 2 %
Energielabel: E
Besparing gasverbruik:
meerverbruik elektriciteit per jaar:
9 CO2 gestuurde ventilatie
CO2

6,5 %
210 kWh

€

€€€€

De mens verbruikt zuurstof en geeft CO2 vocht en geurtjes weer aan de omgeving af. In binnenruimtes
komen daar nog emissies uit meubels, tapijten, stof en reinigingsmiddelen bij. Voor een gezond
binnenklimaat is het heel belangrijk dat deze verontreinigingen naar buiten afgevoerd worden.
Onderzoek toont aan dat het niet het dalen van het zuurstofgehalte in de lucht is wat de bewoners
motiveert om te spuien maar het toenemen van vocht en de CO2 concentratie. Algemeen geldt

46 | 81

Duurzaamheidsonderzoek Rosehaghe mei 2013

een streefwaarde van de CO2 concentratie van max. 0,1 % (1000 ppm). Ter vergelijking: normale
buitenlucht heeft een concentratie van 0,03 %. Als voorbeeld wat dit in de praktijk betekent: om deze
waarde te bereiken en constant te houden moet de lucht in een normale woning met vier personen
gemiddeld alle twee uur compleet ververst worden.

Hoe kan een goede luchtkwaliteit gewaarborgd worden:
Bij de bestaande huizen van Rosehaghe zijn ondichte ramen in verband met manueel spuien de enige
ventilatiemogelijkheid. Hierbij zorgt het ontbreken van de kierdichting voor de basisventilatie. Wordt
deze in het kader van een energetische verbetering dichtgezet wordt het ineens erg belangrijk dat de
bewoner heel bewust gaat ventileren.
Op zich kan ook met manuele raamventilatie een goede luchtkwaliteit bereikt worden als er een aantal
regels behartigd worden. De veiligere optie om een goede luchtkwaliteit te waarborgen is het gebruik
van mechanische ventilatie.
Hierbij zijn er mogelijkheden om de ventilatie automatisch op de behoefte af te stemmen. Zo’n
automatische vraagsturing vergemakkelijkt het ventileren voor gebruikers en verbetert de afstemming
van de ventilatie op wat werkelijk nodig is. Hierdoor kan een goede luchtkwaliteit worden bereikt bij
minimaal energiegebruik en met minimale geluidhinder.
Hierbij worden afhankelijk van de verontreiniging in de verschillende (natte) ruimten de afvoer met
kleppen ingesteld. De toevoer kan decentraal per ruimte (via een ventilatierooster) of centraal via een
bodemwarmtewisselaar geregeld worden.
De lucht-bodem-warmtewisselaar, of kortweg LBW, is een eenvoudige maar zeer doeltreffende
methode om het binnenklimaat in het gebouw verder te optimaliseren, waardoor onder meer de
warmteoverlast in de zomer verminderd kan worden. In de zomerperiode treedt door warmteuitwisseling met de bodem koeling van de buitenlucht op, zodat ook zonder koeling een aangenaam
binnenklimaat ontstaat. In de winterperiode wordt de buitenlucht op deze wijze (energiezuinig)
voorverwarmd. De LBW draagt op die manier bij aan een behaagelijk binnenklimaat en beperking van
de energiekosten.
Voordelen
•
Een hogere luchtkwaliteit in de woning, wat aangenaam én gezond is.
•
Afvoer van overtollig vocht, wat de kans op schimmels en huisstofmijt beperkt.
•
Controle op de luchtstromen, waardoor de kans op tochtklachten afneemt.
•
Ventilatie in de zomermaanden ‘s nachts draagt bij aan koeling van de woning.
Aandachtspunten
•
De woning moet eerst kierdicht worden gemaakt om alleen de gewenste luchtverversing te
kunnen realiseren. Bovendien treedt door kieren onnodig energieverlies op.
•
Hang de ventilatoren trillingvrij op om geluidsklachten te voorkomen. Soms zijn geluidsdempers
nodig.
•
Deze installatie verhoogt het elektriciteitsverbruik.
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4.10 Zonnepanelen
Algemene omschrijving
Kostenindicatie: 4500 € per woning
Besparing 504 € / jaar
Energielabel: D
10 Zonnepanelen

€€€€ €€€€
Platte daken zijn bij uitstek geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. De panelen zijn eenvoudig
in de ideale hellingshoek en in de richting van de zon te plaatsen. Per woning kunnen 9 panelen
geplaatst worden zonder dat deze vanuit de straat zichtbaar zijn.
SBR heeft de belangrijkste aandachtspunten voor het plaatsen van zonnepanelen op een rij gezet:
•
De dakdoorvoeren voor kabels moeten, ter voorkoming van vochtproblemen in de
dakconstructie, water-, lucht- en dampdicht worden afgewerkt. Essentieel daarbij is dat de
bekabeling via een manchet luchtdicht wordt aangesloten op de dampremmende laag aan de
binnenzijde van de dakconstructie.
•
Gebruik om het gewicht van het pv-systeem te verdelen tegeldragers onder de
draagconstructie, ter voorkoming van het indrukken en beschadigen van het dak.
•
Breng het grind na montage van het daksysteem weer op de plaats terug, in verband met
bescherming van de dakbedekking tegen UV-straling.
•
Zorg dat het regenwater op het dak onbelemmerd (door het zonne-energiesysteem) blijft
doorstromen naar de afvoer.
•
En ‘last but not least’: maak goede afspraken over de garantieverplichtingen met het bedrijf
dat het dak gemonteerd heeft!
•
Er moet een constructieve beoordeling van het dak gemaakt worden of de huidige constructie
sterk genoeg is om zonnepanelen plus ballast te kunnen dragen. Mocht de constructie te zwak
zijn zouden de panelen ook zonder ballast op de daken geplaatst kunnen worden.
•
Hierbij moeten bij het vernieuwen van de daken bevestigingspunten in het nieuwe dakpakket
meegenomen worden.

4.11 Waterbesparing; Grijswater systeem / drinkwater besparing
Algemene omschrijving
Kostenindicatie: 3.260
Besparing 60 € / jaar
11 Regenwateropvang

€

€€€

Opvang en hergebruik regenwater
Er zijn vele manieren om op huishoudelijk niveau water te besparen. Spoelonderbrekers bij toiletten,
een waterbesparende douchekop of heel zuinige wasmachines zijn maar een paar voorbeelden.
Waaar vaak niet direct aan gedacht wordt is het opvangen en gebruiken van hemelwater. Regenwater
is schoon en bevat geen kalk en kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de toiletten te spoelen, te tuin
te sproeien of de was te doen.
Bij regenwater systemen wordt het regenwater gefilterd, opgeslagen in een tank in de grond of in een
zak in de kruipruimte en gaat via een pomp naar de gebruikspunten. Theoretisch kan hiermee tot

48 | 81

Duurzaamheidsonderzoek Rosehaghe mei 2013

50 % van het jaarlijks waterverbruik door regenwater gedekt worden.
Bij interesse kan een balansrekening gemaakt worden waarbij de optimale grote van de opslag
bepaald wordt. Normaal wordt de opslag berekend op een voorraad van een maand.
Een voorbeeld voor een systeem dat werkt met een waterzak in de kruipruimte als opslag is het
EFrarain systeem:
De EFrarain regenwaterinstallatie werkt als volgt: Wanneer het regent valt de regen op het dak van het
woonhuis of bedrijf. Het regenwater wordt vervolgens via de dakgoot, of bij een platdak rechtstreeks
in de afvoer, afgevoerd met een hemelwaterafvoerpijp aangesloten op de dakgoot/afvoer.
Deze hemelwaterafvoerpijp die meestal tegen de gevel zit wordt de aanvoer van de EFrarain
regenwaterinstallatie. De hemelwaterafvoerpijp wordt aangesloten op de filtervlotterbuis en reinigt het
regenwater. Vervolgens stroomt het gereinigde regenwater naar de waterzak en vult deze. Zodra het
waterpeil in de zak stijgt, stijgt ook het waterpeil in de filtervlotterbuis zodat de vlotter omhoog gaat.
Mocht het gebeuren, dat na lange tijd van droogte of veelvuldig gebruik van het regenwater het
waterpeil in de waterzak ontoereikend is voor gebruik, zakt ook de vlotter en laat een klep openen
zodat water naar binnen kan stromen. Hierdoor wordt een minimale hoeveelheid kraanwater in de
waterzak toegevoegd totdat de vlotter weer iets gestegen is en de klep laat sluiten. De vlotter is
rechtstreeks aangesloten op de aanvoer van kraanwater.
Als er water gevraagd wordt van de waterzak doordat bijvoorbeeld het toilet wordt doorgespoeld
of de wasmachine gaat draaien, zal de pomp water leveren vanuit de waterzak. De pomp houdt de
waterdruk op 3 bar. Zodra er water gevraagd wordt slaat de pomp niet meteen aan maar voert de druk
pas weer op als er ongeveer nog 1,5 bar waterdruk in de leidingen zit. Vervolgens wordt de druk weer
opgevoerd naar 3 bar.
Contacteer de leverancier van dit systeem voor meer informatie: www.eco-logisch.nl

4.12 Groendak
Algemene omschrijving
Kostenindicatie: 3.400 € per woning

12 Groendak

€€€
Bij hevige regenbuien ontlast een groendak de riolering, omdat het regenwater eerst gebufferd wordt
en gebruikt door de vegetatie. Het trager afgevoerde water is tevens deels gezuiverd.
Omschrijving
Groendak is een verzamelnaam voor platte en hellende daken met begroeiing. Die begroeiing kan
bestaan uit vetplantjes (sedum), kruiden, mos en/of gras tot zelfs bomen en struiken.
Het groendak verschaft een nieuwe leefruimte voor de verdrongen fauna en flora. Het verbetert het
microklimaat door de nivellering van temperatuuruitersten, verhoging van de luchtvochtigheid en het
binden van (fijn)stof. Bij hevige regenbuien ontlast een groendak de riolering, omdat het regenwater
eerst gebufferd wordt. Het trager afgevoerde water is tevens deels gezuiverd.
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Toepassing
Het groendak bestaat uit een isolatielaag, een waterdichte dakbedekking, worteldoek en
substraatlaag en de uiteindelijke begroeiing.
De toepassing van een grasdak wordt gezien als een isolatiemaatregelen omdat het in de zomer een
verkoelende werking heeft en in de winter een isolerende werking. Door de hoge massa is er sprake
van een verhoogde geluidsisolatie en een afvlakking van temperatuurschommelingen. Dit heeft het
een gunstig effect op het binnenklimaat.
Een groendak kan toegepast worden op een platdak of een (licht)hellend dak. De hellingshoek mag
niet te groot zijn omdat anders de afschuif krachten te sterk toenemen.
Sedumdak
Sedum is een klein soort vetplant. Het bestaat in verschillende kleuren en kan gecombineerd worden
met mos. Sedumdaken kunnen in principe licht uitgevoerd worden: een substraatlaag van 3 cm kan
voldoende zijn.
Voordelen
•
beter binnenklimaat
•
koeler in de zomer en warmer in de winter
•
minder temperatuurschommelingen
•
beter lokaal leefmilieu
•
langere levensduur van de dakbedekking
•
verhoogde geluidsiolatie
Nadelen
•
zwaarder draagconstructie
•
hoger kostprijs

4.13 Bewustwording / gedrag
13 Bewustwording

€€

€

Energie besparen lijkt vaak heel ingewikkeld, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Uit de
gesprekken met de bewoners en het bestuur bleek dat bewustwording en gedrag ook door
Rosehaghe als een belangrijk element gezien wordt. En terecht: soms kan al met een “low-tech”
maatregel, of aanpassing in gedrag een aanzienlijke besparing gerealiseerd worden. De meeste
berekeningen praten over een besparing van zo’n 10 tot 15% door bewustwording en gedrag.
In het kader hiervan is een handleiding opgesteld welke uitgedeeld zal worden aan bewoners. Hierin
worden per ruimte op een vrolijke, illustratieve wijze een aantal tips gegeven. Eenvoudige tips welke
weinig tot geen geld kosten, maar wel tot besparingen en winsten kunnen leiden, in energie, comfort
en milieu. Uit de enquête en gesprekken met bewoners, architect en het bestuurslid verantwoordelijk
voor onderhoud is gebleken dat vele woningen te kampen hebben met vocht. Daarom wordt er
uitgebreid ingegaan op hoe bewoners het beste kunnen ventileren.
Uit ervaring is gebleken dat als bewoners met elkaar aan de slag gaan op het thema duurzaamheid
dat bewustwording en acties op het gebied van duurzaamheid er vaak nog grotere winsten gehaald
worden. Rosehaghe zou in de toekomst een energie-wedstrijd kunnen houden waar bewoners met
elkaar strijden om wie het meeste energie kan besparen, of een workshop kunnen organiseren waarin
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bewoners in een aantal avonden wegwijs worden gemaakt in het energiegebruik van hun woning, om
zo meer grip te krijgen op de energierekening, en in actie te kunnen komen om ook zelf de energie
rekening om laag te brengen.

4.14 CV installatie optimaliseren (inregelen)
Een slecht afgestelde auto start moeilijk, rijdt stotterend en verbruikt teveel brandstof. Gelukkig
worden ze regelmatig afgesteld. Een niet goed afgestelde cv-installatie werkt eveneens slecht. Op
verkeerde tijdstippen wordt het warm (bijv. ’s nachts), en niet elk vertrek wordt even warm. Dat kost
ook nog eens veel te veel gas. Die cv zou dus ook afgesteld moeten worden, maar het gebeurt veel te
weinig.
Verspilling is wel het onzinnigste milieuprobleem wat er bestaat. Per definitie dient het immers geen
enkel doel, en we moeten er ook nog voor betalen. Nog erger wordt het als verspilling ook nog eens
last oplevert. In Nederland worden miljarden kubieke meters aardgas verbrand voor ongemak. Te
koude of te warme werkvertrekken voelen onbehaaglijk. Een goed functionerende cv-installatie
verbetert het binnenklimaat, en dus het woon- en werkklimaat. Het mooiste is dat daarbij ook nog
aardgas bespaard wordt, en het equivalent daarvan aan CO2-uitstoot. Een brede toepassing hiervan
levert ook nog eens miljarden euro’s op, en een significante bijdrage aan het tegengaan van het
broeikaseffect.
Een CV installatie goed in te regelen betekend dat door alle radiatoren voldoende water stroomt (en
dus ook niet teveel!), dat op de juiste temperatuur is. Voor het eerste moeten de binnenwerken van
(thermostatische) radiatorkranen bijgesteld worden, een eenmalige handeling die zo mooi waterzijdig
inregelen genoemd wordt. De juiste temperatuur ontstaat daarna door de regelklokken goed in te
stellen.
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Een bedrijf die deze service voor Rosehaghe uit zou kunnen voeren is
CV Tuning
Postbus 101
6500 AC Nijmegen
Telefoon:
E-mail:

06 2169 1853
info@cvtuning.nl

4.15 Korter douchen en waterbesparende douchekop
Bij een gewone douchekop verdwijnen per minuut douchetijd ca. 8 tot 15 liter verwarmd water door de
afvoer. 1 minuut douchen (elke dag, standaard douche 8 liter per minuut) kost op jaarbasis 15 euro (bij
gebruik van een gasgestookte HR combiketel. Bij een elektrisch gestookte boiler kunnen de kosten
oplopen tot 33 euro op jaarbasis.)
Hier een voorbeeld:
Twee personen douchen gemiddeld 8 minuten per dag:
2 x 8 x 15 = 240 €
Maar niet alleen een kortere douchtijd kan een besparing opleveren maar ook het gebruik van
waterbesparende armatuur. 1 minuut douchen kost bij een goede spaardouche op jaarbasis nog maar
9,3 euro.
Hier een voorbeeld:
Twee personen douchen gemiddeld 8 minuten per dag:
2 x 8 x 9,3 = 149 €

4.16 Digitale klokthermostaat
Een thermostatische regeling stuurt de brander van de ketel aan, wanneer de temperatuur in het
vertrek lager is dan de gewenste ruimtetemperatuur, die door de gebruiker ingesteld is. Dat kan alleen
maar functioneren, wanneer de kamerthermostaat op een representatieve plaats hangt. Daarmee
wordt een ruimte bedoeld, waar de thermostaat kan reageren op radiatorwarmte, en niet al te zeer
last heeft van andere warmtebronnen zoals leidingen, zon, computers ed. Voor deze zogenaamde
referentieruimte wordt in de regel de woonkamer gekozen, omdat daar meestal wel warmte gewenst
wordt, wanneer overdag iemand in huis is. Als er goed waterzijdig ingeregeld is, zullen de overige
vertrekken ook mooi op temperatuur komen.
Een (digitale) klokthermostaat is comfortabeler dan een gewone kamerthermostaat, omdat het
morgens reeds warm is als je beneden komt. Wel moet iedereen in huis het ding kunnen bedienen.
Dat is helaas niet altijd zo. Bejaarden bijvoorbeeld hebben het er maar moeilijk mee, en kunnen dan
alleen maar gebruik maken van de basisinstellingen van de installateur. Dan is het iedere dag om 9.00
uur warm, en als je eerder op staat heb je pech.
Vaak beweert men dat een digitale regeling energie bespaard. Dat is lang niet altijd het geval. De cv
gaat immers al aan, voordat het gezin opstaat, en ook voordat je om half zes thuiskomt. Moet je een
keer overwerken, gaat de cv toch aan, en ook als je vroeger naar bed gaat zal lang niet iedereen de
verwarming even eerder uitzetten. Een digitale klokthermostaat is alleen zuiniger in gebruik bij mensen
die ‘s avonds nogal eens vergeten om de verwarming uit te zetten.
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5. Alternatieve aanpakken
5.1 Alternatieve aanpakken voor het mogelijk maken van extra maatregelen
De voorgestelde maatregelen brengen aanzienlijke kosten met zich mee, maar ook veel baten. Een
aantal baten zijn binnen aanzienlijke tijd terug te verdienen. Echter, de meeste extra winst door
duurzaamheidsmaatregelen gaat in het traditionele renovatie ‘business-model’ naar de bewoner, die
minder voor zijn of haar energie rekening gaat betalen.
De ambitie van Rosehaghe is om betaalbare woningen te bieden voor haar bewoners. Met stijgende
energiekosten representeren de energiekosten een steeds groter percentage van de totale
woonlasten. Alleen al in de laatste drie jaar schoten de uitgaven voor energie omhoog met vijftien
procent. De huurbond spreekt zelfs al van een toenemende mate van ‘energie-armoede’. In dat kader
is het investeren in duurzaamheidsmaatregelen een goede manier om de ambitie betaalbare woningen
te voldoen.
Een deel zal voor de logische verantwoordelijkheid van Rosehaghe vallen. Zo denken ook de huurders
erover. Uit de enquete blijkt dat huurders verwachten dat isolatie van bijvoorbeeld muren en vloer door
Rosehaghe opgepakt wordt. Bij een aantal andere maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen,
blijkt dat een groot aantal huurders het logisch vindt hier aan mee te betalen.
Hieronder worden een aantal mogelijkheden / alternatieve modellen uiteengezet die verder onderzocht
kunnen worden.

5.2 Zonnepanelen en huurders
Uit de opgestelde adviespakketten van hierboven en de duurzaamheidsambities van de huurders
komt naar voren dat zonnepanelen een gewenste maatregel zijn. De aanschaf, installatie en
onderhoud zorgen voor een kostenpost, maar ook voor een directe kans. Zonnepanelen zijn namelijk
één van de weinige aanpassingen waar huurders wel direct de winst van kunnen ervaren; en daarom
ook mee kunnen betalen aan de financiering hiervan. Ongevraagd gaven een aantal huurders tijdens
de enquete al aan bereid te zijn mee te investeren in zonnecellen.
Niet uniek
Er zijn in Nederland al meerdere initiatieven waar woningcorporaties huurwoningen uit aan het rusten
zijn met zonnepanelen. Hieronder worden een aantal voorbeelden genoemd.
Woningstichting Wageningen
De Woningstichting in Wageningen biedt haar huurders zonnepanelen op het dak aan. De
woningstichting neemt de helft van de investering voor haar rekening. De andere helft wordt
doormiddel van een huurverhoging terugverdient. De verwachte opbrengst van tien zonnepanelen is
ongeveer 30 tot 40 euro per maand, de door de huurder te betalen huurverhoging bedraagt 20 euro.
De Woningstichting blijft eigenaar van de panelen, en is verantwoordelijk voor het onderhoud.
Nijestee en GrunnegerPower in Waterland
Woningcorporatie Nijestee heeft in maart 2012 in samenwerking met coöperatie GrunnegerPower
een project uitgewerkt waar de woningcorporatie investeerde in zonnepanelen en de huurders
huurverhoging accepteerden waar een kostenbesparing op de elektriciteitsrekening tegenover stond.
Het ging om één-gezinswoningen met dak op het zuiden. De huurders gingen akkoord met een
verhoging van de huurprijs van €27,- per maand, waarvoor ze een verlaagde energie rekening
terugkregen.
De panelen zijn onderdeel van het pand dus ook de lagere energierekening. Er zijn geen problemen bij
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de verhuizing van de huurder. GrunnegerPower staat garant voor eventuele technische mankementen
aan het systeem
Zonnig huren
Is een grootschalig initiatief en onderzoek waarbij Aedes, 31 woningcorporaties, AgentschapNL en
adviesbureau Atrivé bij betrokken is. Het primair uitgangspunt is dat de huurders financieel voordeel
moeten hebben bij de zonnepanelen op hun dak, en de exploitatie voor de corporatie gezond moet
zijn. Op de website zonnighuren.nl is veel informatie en een uitgebreide business-case te vinden.

5.3 Terugbetalen via de energie rekening en andere financieringsmogelijkheden
Esco of energie B.V.
ESCo staat voor Energy Service Company, een bedrijf dat diensten levert op het gebied van
energiebesparing, installatie- en gebouwbeheer en dat daarbij ook voor de financiering zorgt. Op
basis van een prestatiecontract worden de energiebesparende maatregelen betaald uit de bespaarde
kosten voor energie en water. In de VS, Duitsland en het VK wordt al met succes gewerkt met ESCo.
Samenwerking met een ESCo leidt ertoe dat organisaties budgetneutraal kunnen investeren in
energiebesparende maatregelen.
Alliander is in het Garenkokerskwartier bezig met het opzetten van een ESCo. Ze wil daarmee de
drempel voor energiebesparende zoals zonnepanelen nog verder terugbrengen. De investeringskosten
van deze maatregelen kunnen dan via de individuele gas of elektriciteitsrekening worden betaald.
We kunnen ons ook voorstellen dat er een fonds opgericht kan worden, waarmee de investeringen
in de zonnepanelen gedaan worden. Dit fonds kan gevuld worden met enerzijds eigen middelen,
anderzijds externe financiering. Daarnaast zouden huurders de mogelijkheid moeten krijgen om ook in
dit fonds te investeren. Zo kunnen huurders bijdragen aan de financiële haalbaarheid van het project
en extra rendement halen, naast de energiebesparing welke de zonnepanelen al opleveren.
Puntensysteem en labelsystematiek
Doordat in het puntensysteem de labelsystematiek mee wordt genomen, bestaat het risico dat door
het installeren van zonnepanelen de huur op basis van de puntentelling significant hoger uitvalt.
Rosehaghe kan er waarschijnlijk voor kiezen om de zonnepanelen niet mee te nemen in de
puntentelling, om te voorkomen dat de (nieuwe) huurder dubbel betaald voor de zonnepanelen; het
verbeterde label én een hogere huur / extra maandbedrag voor de zonnepanelen.
Overige energiebesparende maatregelen
Behalve zonnepanelen zijn er andere maatregelen welke op een dergelijke manier als ‘service’
aan bewoners aangeboden zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld een hotfill aansluiting voor een
wasmachine; Het verwarmen van water in een wasmachine of vaatwasser gebeurt normaal gesproken
elektrisch. Dat duurt niet alleen langer maar gebruikt ook veel meer energie dan verwarmen met gas
of duurzame energiebronnen.
Met een HotFill wordt het warme water geleverd door de warmwaterinstallatie. Dit levert al snel een
besparing op van 50 %. Als er met duurzame energiebronnen warm water wordt verkregen kan dit
nog hoger oplopen.

5.4 Vrije sector verhuur en versnelling verduurzaming woningen
Zoals bij de enquêtes duidelijk werd zijn veel bewoners van plan om de rest van hun leven te blijven
wonen. Een aantal van de maatregelen zijn zo ingrijpend dat ze alleen kunnen gebeuren bij een
woningmutatie. Een aantal bewoners gaven echter wel aan eventueel behoefte te hebben aan een
grotere woning, lichtere woning, of woning met een grotere tuin. Daarnaast is er het vermoeden dat
een aantal huurders draagkrachtig genoeg is voor een huurwoning in de vrije sector.
Het is Rosehaghe toegestaan 10% van haar woningvoorraad te verhuren in de vrije sector. Het is
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daarom aanbevelingswaardig te onderzoeken of een deel van de woningen welke door natuurlijk
verloop vrijkomen en een hogere huurprijs rechtvaardigen, door bijvoorbeeld een grote tuin,
hoekwoning en een hoogwaardigere renovatie, met de hoogste duurzaamheidsambitie en extra
wensen (wellicht in co-creatie met toekomstige bewoner), te verhuren in de vrije sector.
Het voordeel van deze aanpak is dat het de doorloop van woningen en daarmee het renovatie-tempo
kan versnellen. Daarnaast behoudt Rosehaghe op deze manier wel de voor haar belangrijke sociale
cohesie; het doorschuiven naar een woning binnen Rosehaghe is nu niet mogelijk; vermoedelijk speelt
scheefwonen hier een belangrijke rol in. Veel bewoners hebben nu een dergelijk hoog inkomen dat ze
niet meer in aanmerking komen voor een woning van Rosehaghe bij verhuizing.
De extra inkomsten uit de verhuur kunnen ingezet worden voor, onderhoud duurzaamheidsaanpassingen of monumentale verbeteringen te kunnen bekostigen.

5.5 Crowdfunding
In de enquête en tijdens het duurzaamheidsambitiespel kwam naar voren dat zowel bewoners
en bestuur de uitstraling en monumentale waarde van het Rosehaghe complex zeer hoog in het
vaandel hebben. Een manier om aan deze ambitie te kunnen voldoen zou kunnen doormiddel van
activiteiten georganiseerd door Rosehaghers. Hier worden dan bepaalde monumentale elementen
onder de aandacht gebracht. Bewoners halen zelf geld op en financieren zo het terugbrengen van
een monumentaal element. Bijvoorbeeld: Er wordt een optreden georganiseerd met een borrel in het
gemeenschapshuis, met als thema: ‘de Koperen Knop’, met de donaties en opbrengsten van de avond
worden voor alle 140 woningen de in de loop van de jaren verdwenen koperen deurklinken terug
gebracht.
Holistische benadering kosten en baten
Voor sommige maatregelen zijn de lange termijn effecten en opbrengsten niet te berekenen door
energie besparing, of eenvoudige kostenreducties te beschouwen. Waterretentie, door bijvoorbeeld
het aanleggen van een groen dak of het opslaan van regenwater en dit gebruiken in een grijs water
circuit, zal weinig directe kostenbesparing opleveren. De kosten van een grijswatersysteem levert
op jaarbasis onvoldoende op om binnen aanzienlijke tijd tot een break-even punt te komen met de
investeringen. Echter deze maatregelen kunnen er toe leiden dat er geen aansluiting op het riolering
voor de regenwater afvoer gemaakt hoeft te worden. In de toekomst kan de gemeente hier extra
heffingen voor in rekening brengen, welke op deze manier omzeild worden. Zo kunnen dergelijke
aanpassingen in het grotere plaatje toch rendabel blijken.
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Hoog isolerend glas, twee lagen
glas met een isolerende laag gas
ertussen.

HR++ glas

Een groene mat van planten isoleert
het dak en vangt regenwater op,
zodat het kan verdampen, in plaats
van in het riool verdwijnen.

Groen dak

BUITEN
Door het dak verdwijnt het meest
warmte. Door het dak te isoleren kan
wel tot een kwart aan gasverbruik
bespaard worden!

Dak isolatie
Een eigen energiefabriek op het dak!
De platte daken van Rosehaghe zijn
uitermater geschikt voor
zonnepanelen.

Zonnepanelen

Voor een drogere, beter isolerende
vloer

Vochtafsluiting kruipruimte

Voor een behagelijkere temperatuur
van de vloer en minder warmte
verlies door de vloer.

Vloer isolatie

6. Overzicht maatregelen (bewonerspresentatie)

6.1 Buiten
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Gebruikt de constante temperatuur
van de buitenbodem om lucht voor te
verwarmen of koelen.

Bodembuis ventilatie

De hoog-isolerende schil houdt
warmte binnen, en geluid,van
bijvoorbeeld buren buiten.

Buitenwandisolatie

Isoleert, neemt vocht op bij een hoge
vochtigheid, en heeft een natuurlijk
schimmelwerende werking.

Beperkt de tocht, en verhoogt
daarmee het comfort en de
verwarmings-efﬁciëntie

Kierdichting

De warmte van het douchewater wat
het putje instroomt wordt gebruikt om
het toestromende water voor te
verwarmen.

Warmte winning douche

Nieuwe ketels met een verhoogd
rendement

Het systeem meet de CO2 en vocht
waarde in huis en ventileert wanneer
het nodig is.

Kalk stuc badkamer

CV installatie

CO2 gestuurde ventilatie

BINNEN

In plaats van goed bruikbaar regenwater meteen door het riool te spoelen, wordt het gebruikt om de onder
andere de was mee te doen

Grijs water systeem

Waar het monumentale uiterlijk teveel
aangetast zou worden door het
plaatsen van HR++ glas, worden
achterzetramen toegepast

Achterzetramen

In de vloer is verwarming verwerkt,
welke met lage temperatuur werkt.
Hierdoor wordt het comfort
verhoogd, terwijl er zuiniger gestookt
wordt.

Vloerverwarming

6.1 Binnen
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Bijlagen rekenbasis nulmetingen
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Anslijnstraat 12:
Berekening huidige toestand
 
Anslijnstraat , 2013 E Haarlem
Aantal bewoners: 2,0
Soort woning: Rijwoning tussen
Type dak: Plat dak
Bouwjaar: 1921
Energie-index: 2,76
Huidig energielabel: F
Het energielabel geeft met de klassen A tot en met G aan hoe energiezuinig een huis is. A is het
energiezuinigst, G is het onzuinigst.
Gebruiksoppervlaktes
Begane grond
53,8 m2
Eerste verdieping
44,4 m2
Tweede verdieping
0,0 m2
Zolder
0,0 m2
Totaal
98,2 m2

Bouwkundige samenstelling van de woning
In deze tabel ziet u hoe de woning bouwkundig is samengesteld. Constructie en type spreken
vanzelf. De Rc-waarde geeft aan hoe de constructies zijn geïsoleerd. Hoe hoger deze waarde is,
hoe beter de isolerende werking is. Voor de ramen hebben we de isolatiewaarde uitgedrukt in de
U-waarde; hoe lager het getal is, hoe beter de isolatie. Daarnaast hebben we voor de ramen de
ZTA-factor weergegeven. Dat geeft aan hoeveel procent zonnewarmte door het glas naar
binnenkomt.
U [W/m .K]

ZTA
[%]

Raam

5,20

80

Enkelglas met voorzetraam

Raam

2,90

70

Deur

Deur

0,12

Begane grond vloer

Vloer

0,15

Hoofddak

Plat/hellend dak

0,39

Dak aanbouw

Plat/hellend dak

1,47

2

Constructie

Type

Rc [m .K/W]

Buitenwand 22 cm niet geisoleerd

Gevel

0,19

Buitenwand 11 cm niet geisoleerd

Gevel

0,19

Enkelglas achterkant

2

Meer over de bouwkundige samenstelling van de woning
In deze tabel ziet u het oppervlak per bouwkundig onderdeel, de constructie, waaraan het
onderdeel grenst (zoals de buitenlucht en de grond), en de oriëntatie van enkele bouwdelen.
Oppervlakte
2
(m )

Bouwdeel
Voorgevel woonkamer

11,0

Enkelglas met voorzetraam (Voorgevel
woonkamer)

3,7

Enkelglas (Voorgevel woonkamer)

2,7

Voorgevel boven aanbouw

5,3
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Constructie
Buitenwand 22 cm niet
geisoleerd
Enkelglas met
voorzetraam

Grenst
aan

Oriëntatie

Buitenlucht
Buitenlucht

Oost

Enkelglas achterkant

Buitenlucht

Oost

Buitenwand 22 cm niet
geisoleerd

Buitenlucht
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Enkelglas (Voorgevel boven aanbouw)

1,8

Enkelglas achterkant

Buitenlucht

Voorgevel aanbouw

5,9

Buitenwand 11 cm niet
geisoleerd

Buitenlucht

Enkelglas (Voorgevel aanbouw)

0,9

Enkelglas achterkant

Buitenlucht

Buitenwand hoog

11,2

Buitenwand 22 cm niet
geisoleerd

Buitenlucht

Enkelglas (Buitenwand hoog)

1,4

Enkelglas achterkant

Buitenlucht

Deur (Buitenwand hoog)

2,4

Deur

Buitenlucht

Buitenwand erker

4,2

Enkelglas met voorzetraam
(Buitenwand erker)
Enkelglas met voorzetraam
(Buitenwand erker)

4,0
2,0

Buitenwand boven balkon

5,4

Enkelglas (Buitenwand boven balkon)

1,4

Deur (Buitenwand boven balkon)

2,2

Buitenwand 22 cm niet
geisoleerd
Enkelglas met
voorzetraam
Enkelglas met
voorzetraam
Buitenwand 22 cm niet
geisoleerd

Oost

West

Buitenlucht
Buitenlucht

West

Buitenlucht

Zuid-West

Buitenlucht

Enkelglas achterkant

Buitenlucht

Deur

Buitenlucht

Buitenwand 11 cm niet
geisoleerd
Enkelglas met
voorzetraam

Oost

Zijgevel aanbouw

6,3

Enkelglas met voorzetraam (Zijgevel
aanbouw)

1,5

Deur (Zijgevel aanbouw)

2,0

Deur

Buitenlucht

Zijgevel BG

1,9

Buitenwand 22 cm niet
geisoleerd

Buitenlucht

Deur (Zijgevel BG)

2,2

Deur

Buitenlucht

Zijgevel 1e V

2,1

Buitenwand 22 cm niet
geisoleerd

Buitenlucht

Enkelglas (Zijgevel 1e V)

1,7

Enkelglas achterkant

Buitenlucht

Dak aanbouw

8,3

Dak aanbouw

Buitenlucht

Hoofddak

44,2

Hoofddak

Buitenlucht

Balkon

2,3

Hoofddak

Buitenlucht

Begane grond vloer

53,8

Begane grond vloer

Grond of
kruipruimte

West

Buitenlucht
Buitenlucht

Noord

Noord

Serre en/of balkonafdichting
In de woning is de volgende serre of balkonafdichting aanwezig:
Serre en/of
balkonafdichting
Type 1

N.v.t.

Type 2

N.v.t.

Oriëntatie 1

N.v.t.

Oriëntatie 2

N.v.t.

Ventilatie 1

N.v.t.

Ventilatie 2

N.v.t.

Installaties in de woning
Ventilatiesysteem
Systeem

Natuurlijk

Ventilatoren

N.v.t.

Warmteterugwinning

N.v.t.

Ruimteverwarming
Systeem

Individueel

Toestel(len)

HR100-ketel

Aanvoertemperatuur

Hoog (boven 55 C)
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Warmwaterbereiding
Systeem

Individueel

Hoofdtoestel

Combitap HR

Keukenboiler

Nee

Douche

Ja

Besparende douchekop

Nee

Vaatwasser

Nee

Bad

Nee

Duurzame opwekking
Dit zijn de systemen in het huis waarmee energie duurzaam opwekt wordt.
2

Oppervlak [m ]

Systeem duurzame opwekking

Oriëntatie

Hoek

-

Zo veel energie wordt op dit moment gebruikt
Met behulp van een computerapplicatie is het energiegebruik voor de woning berekend. Hierbij
is rekening gehouden met het bewonersgedrag (aantal bewoners, binnentemperaturen,
verlichting en ventilatie) van de woning. Omdat het energiegebruik door weerverschillen het ene
jaar anders is dan het andere jaar, is uitgegaan van het referentieklimaat TRY (Test Reference
Year) De Bilt. Hierdoor wordt het energiegebruik uitgerekend voor een gemiddeld klimaatjaar.
Het berekend elektriciteitsverbruik heeft betrekking op de woning gebonden installaties en niet
op apparatuur van bewoners (zoals koelkast, computers, wasmachine, droger, etc.). Het
berekend elektriciteitsverbruik omvat alleen: verwarming, tapwater, hulpenergie (voor
verwarmingsinstallatie, ventilatiesysteem en zonneboiler), verlichting (standaard
omstandigheden), zonnecellen (PV), microwkk.
3

Deelpost

Gas [m ]

Elektr. [kWh]

Warmte [GJ]

Primair [MJ]

Verwarming

1.038

0

0

36.507

Tapwater

294

0

0

10.334

Hulpenergie

0

277

0

2.559

Verlichting

0

589

0

5.439

PV

0

0

0

0

MicroWkk

0

0

0

0

Totaal

1.332

866

0

54.838

CO2 [kg]

2.861

De primaire energie is onafhankelijk van de energiedrager (gas, elektriciteit of warmte), zodat
de deelposten met elkaar vergeleken kunnen worden. In onderstaand diagram zijn de
deelposten tegen over elkaar gezet (exclusief de bijdrage van fotovoltaïsche zonnecellen PV en
microwkk).
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Verdeling deelposten

10%
5%

verwarming
tapwater

19%

hulpenergie
verlichting
66%

Het energiegebruik voor ruimteverwarming is afhankelijk van de verwarmingsinstallatie
(opwekker, transport en afgifte) en van de warmtevraag van de woning. De warmtevraag van de
woning wordt bepaald door positieve en negatieve warmtestromen. Om energie te besparen
kunt u met behulp van onderstaand diagram efficiënt maatregelen treffen.

Warmtestromen voor ruimteverwarming

warmtewinst door serre

zonnewarmte door ramen

interne warmteproductie

ventilatieverlies

transmissieverlies

-50000
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Warmtestroom

Warmteverlies [MJ]

Warmtewinst [MJ]

Transmissie

41.705

0

Ventilatie

7.576

0

Interne warmteproductie

0

10.792

Zonnewarmte door ramen

0

6.647

Warmte door serre(s)

0

0

Resulterende warmtevraag

31.899

MJ

Controle met werkelijk gasverbruik
In onderstaand schema wordt het werkelijke gasverbruik van de woning vergeleken met het
berekende verbruik. Op deze wijze kan de nauwkeurigheid van de invoergegevens en de
berekeningsresultaten worden vastgelegd. Voor het totale gasverbruik werd een werkelijke
gasafrekening van de woning geraadpleegd. Het deelverbruik voor koken is geschat met behulp
van de gezinsgrootte. Voorts is het deelverbruik voor tapwater berekend aan de hand van de
tapwaterinstallatie en bewonersgedrag. Tenslotte is het resterende gasverbruik van rekening
voor ruimteverwarming.
Deelposten

Werkelijk
3
gasverbruik [m ]

Berekend
3
gasverbruik [m ]

Afwijking
[%]

Koken

65

65

0,0 %

Tapwater

294

294

0,0 %

Verwarming

1.038

1.039

0,1 %

Totaal

1.397

1.398

0,0 %

In de EPA methode wordt altijd gerekend met een referentieklimaat, namelijk TRY De Bilt. Om
de werkelijke meterstanden van een energierekening te kunnen vergelijken met de resultaten
van een EPA berekening, zijn de resultaten van de berekeningen gecorrigeerd met onderstaande
klimaatgegevens.
Klimaatgegevens
Klimaatlocatie

Schiphol

Aantal dagen

365

Aantal graaddagen

2.620
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Anslijnstraat 17:
Berekening huidige toestand
    
Anslijnstraat , 2013 EC Haarlem
Aantal bewoners: 2,5
Soort woning: Rijwoning tussen
Type dak: Plat dak
Bouwjaar: 1921
Energie-index: 3,40
Huidig energielabel: G
Het energielabel geeft met de klassen A tot en met G aan hoe energiezuinig het huis is. A is het
energiezuinigst, G is het onzuinigst.
Gebruiksoppervlaktes
Begane grond
46,8 m2
Eerste verdieping
43,8 m2
Tweede verdieping
0,0 m2
Zolder
0,0 m2
Totaal
90,6 m2

Bouwkundige samenstelling van de woning
In deze tabel ziet u hoe de woning bouwkundig is samengesteld. Constructie en type spreken
vanzelf. De Rc-waarde geeft aan hoe de constructies zijn geïsoleerd. Hoe hoger deze waarde is,
hoe beter de isolerende werking is. Voor de ramen hebben we de isolatiewaarde uitgedrukt in de
U-waarde; hoe lager het getal is, hoe beter de isolatie. Daarnaast hebben we voor de ramen de
ZTA-factor weergegeven. Dat geeft aan hoeveel procent zonnewarmte door het glas naar
binnenkomt.
U [W/m .K]

ZTA
[%]

Raam

5,20

80

Dubbelglas

Raam

2,90

70

Deur

Deur

0,12

Begane grond vloer

Vloer

0,15

Hoofddak

Plat/hellend dak

0,39

2

Constructie

Type

Rc [m .K/W]

Buitenwand 22 cm niet geisoleerd

Gevel

0,19

Enkelglas achterkant

2

Meer over de bouwkundige samenstelling van de woning
In deze tabel ziet u het oppervlak per bouwkundig onderdeel, de constructie, waaraan het
onderdeel grenst (zoals de buitenlucht en de grond), en de oriëntatie van enkele bouwdelen.
Oppervlakte
2
(m )

Bouwdeel

Constructie

Grenst
aan

Oriëntatie

Voorgevel woonkamer

13,9

Buitenwand 22 cm niet
geisoleerd

Enkelglas (Voorgevel woonkamer)

3,7

Enkelglas achterkant

Buitenlucht

West

Enkelglas (Voorgevel woonkamer)

2,7

Enkelglas achterkant

Buitenlucht

West

6,1

Buitenwand 22 cm niet
geisoleerd

Buitenlucht

1,4

Enkelglas achterkant

Buitenlucht

West

0,3

Enkelglas achterkant

Buitenlucht

West

Voorgevel rechts begane grond
Enkelglas (Voorgevel rechts begane
grond)
Enkelglas (Voorgevel rechts begane
grond)
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Buitenlucht
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Voorgevel rechts eerste verdieping

5,6

Buitenwand 22 cm niet
geisoleerd

Buitenlucht

Enkelglas (Voorgevel rechts eerste
verdieping)

1,7

Enkelglas achterkant

Buitenlucht

Achtergevel erker

3,0

Buitenwand 22 cm niet
geisoleerd

Buitenlucht

Dubbelglas (Achtergevel erker)

3,9

Dubbelglas

Buitenlucht

Achtergevel keuken

3,0

Buitenwand 22 cm niet
geisoleerd

Serre

Deur (Achtergevel keuken)

2,3

Deur

Serre

Enkelglas (Achtergevel keuken)

0,6

Enkelglas achterkant

Serre

Achtergevel slaapkamer

6,6

Buitenwand 22 cm niet
geisoleerd

Buitenlucht

Enkelglas (Achtergevel slaapkamer)

1,4

Enkelglas achterkant

Buitenlucht

Deur (Achtergevel slaapkamer)

2,2

Deur

Buitenlucht

Achtergevel woonkamer naar serre

2,3

Buitenwand 22 cm niet
geisoleerd

Serre

Deur (Achtergevel woonkamer naar
serre)

2,6

Deur

Serre

Achtergevel badkamer

4,9

Buitenwand 22 cm niet
geisoleerd

Buitenlucht

Enkelglas (Achtergevel badkamer)

1,4

Enkelglas achterkant

Buitenlucht

Zijgevel noord

14,0

Zijgevel ingang BG

2,0

Deur (Zijgevel ingang BG)

2,1

Deur

Buitenlucht

Zijgevel ingang eerste verdieping

2,1

Buitenwand 22 cm niet
geisoleerd

Buitenlucht

Enkelglas (Zijgevel ingang eerste
verdieping)

1,7

Enkelglas achterkant

Buitenlucht

Hoofddak

43,8

Hoofddak

Buitenlucht

Balkon

2,6

Hoofddak

Buitenlucht

Begane grond vloer

46,8

Begane grond vloer

Grond of
kruipruimte

Buitenwand 22 cm niet
geisoleerd
Buitenwand 22 cm niet
geisoleerd

West

Oost

Oost

Oost

Buitenlucht
Buitenlucht

Noord

Serre en/of balkonafdichting
In de woning is de volgende serre of balkonafdichting aanwezig:
Serre en/of
balkonafdichting
Type 1

Serre

Type 2

N.v.t.

Oriëntatie 1

Oost

Oriëntatie 2

N.v.t.

Ventilatie 1

Geen voorverwarming ventilatielucht

Ventilatie 2

N.v.t.

Installaties in de woning
Ventilatiesysteem
Systeem

Natuurlijk

Ventilatoren

N.v.t.

Warmteterugwinning

N.v.t.

Ruimteverwarming
Systeem

Individueel

Toestel(len)

VR-ketel

Aanvoertemperatuur

Hoog (boven 55 C)
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Warmwaterbereiding
Systeem

Individueel

Hoofdtoestel

Combitap VR

Keukenboiler

Nee

Douche

Ja

Besparende douchekop

Nee

Vaatwasser

Nee

Bad

Nee

Duurzame opwekking
Dit zijn de systemen in het huis waarmee energie duurzaam opwekt wordt.
2

Oppervlak [m ]

Systeem duurzame opwekking

Oriëntatie

Hoek

-

     

  

Met behulp van een computerapplicatie is het energiegebruik voor de woning berekend. Hierbij
is rekening gehouden met het bewonersgedrag (aantal bewoners, binnentemperaturen,
verlichting en ventilatie) van de woning. Omdat het energiegebruik door weerverschillen het ene
jaar anders is dan het andere jaar, is uitgegaan van het referentieklimaat TRY (Test Reference
Year) De Bilt. Hierdoor wordt het energiegebruik uitgerekend voor een gemiddeld klimaatjaar.
Het berekend elektriciteitsverbruik heeft betrekking op de woning gebonden installaties en niet
op apparatuur van bewoners (zoals koelkast, computers, wasmachine, droger, etc.). Het
berekend elektriciteitsverbruik omvat alleen: verwarming, tapwater, hulpenergie (voor
verwarmingsinstallatie, ventilatiesysteem en zonneboiler), verlichting (standaard
omstandigheden), zonnecellen (PV), microwkk.
3

Deelpost

Gas [m ]

Elektr. [kWh]

Warmte [GJ]

Primair [MJ]

Verwarming

2.926

0

0

102.924

Tapwater

335

0

0

11.790

Hulpenergie

0

385

0

3.551

Verlichting

0

544

0

5.018

PV

0

0

0

0

MicroWkk

0

0

0

0

Totaal

3.262

928

0

123.283

CO2 [kg]

6.331

De primaire energie is onafhankelijk van de energiedrager (gas, elektriciteit of warmte), zodat
de deelposten met elkaar vergeleken kunnen worden. In onderstaand diagram zijn de
deelposten tegen over elkaar gezet (exclusief de bijdrage van fotovoltaïsche zonnecellen PV en
microwkk).
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Verdeling deelposten

3%

4%

10%

verwarming
tapwater
hulpenergie
verlichting

83%

Het energiegebruik voor ruimteverwarming is afhankelijk van de verwarmingsinstallatie
(opwekker, transport en afgifte) en van de warmtevraag van de woning. De warmtevraag van de
woning wordt bepaald door positieve en negatieve warmtestromen. Om energie te besparen
kunt u met behulp van onderstaand diagram efficiënt maatregelen treffen.
Warmtestromen voor ruimteverwarming

warmtewinst door serre

zonnewarmte door ramen

interne warmteproductie

ventilatieverlies

transmissieverlies

-100000

-80000

-60000

-40000

-20000

0

Warmtestroom

Warmteverlies [MJ]

Warmtewinst [MJ]

Transmissie

82.203

0

Ventilatie

13.302

0

Interne warmteproductie

0

9.957

Zonnewarmte door ramen

0

6.133

Warmte door serre(s)

0

1.418

Resulterende warmtevraag

77.999

MJ
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Controle met werkelijk gasverbruik
In onderstaand schema wordt het werkelijke gasverbruik van de woning vergeleken met het
berekende verbruik. Op deze wijze kan de nauwkeurigheid van de invoergegevens en de
berekeningsresultaten worden vastgelegd. Voor het totale gasverbruik werd een werkelijke
gasafrekening van de woning geraadpleegd. Het deelverbruik voor koken is geschat met behulp
van de gezinsgrootte. Voorts is het deelverbruik voor tapwater berekend aan de hand van de
tapwaterinstallatie en bewonersgedrag. Tenslotte is het resterende gasverbruik van rekening
voor ruimteverwarming.
Deelposten

Werkelijk
3
gasverbruik [m ]

Berekend
3
gasverbruik [m ]

Afwijking
[%]

Koken

75

75

0,0 %

Tapwater

335

335

0,0 %

Verwarming

2.090

3.130

49,8 %

Totaal

2.500

3.540

41,6 %

In de EPA methode wordt altijd gerekend met een referentieklimaat, namelijk TRY De Bilt. Om
de werkelijke meterstanden van een energierekening te kunnen vergelijken met de resultaten
van een EPA berekening, zijn de resultaten van de berekeningen gecorrigeerd met onderstaande
klimaatgegevens.
Klimaatgegevens
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Klimaatlocatie

<Station>

Aantal dagen

365

Aantal graaddagen

2.800
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Anslijnstraat 37:
Berekening huidige toestand
 
Anslijnstraat , 2013 E Haarlem
Aantal bewoners: 2,5
Soort woning: Rijwoning tussen
Type dak: Plat dak
Bouwjaar: 1921
Energie-index: 2,10
Huidig energielabel: E
Het energielabel geeft met de klassen A tot en met G aan hoe energiezuinig een huis is. A is het
energiezuinigst, G is het onzuinigst.
Gebruiksoppervlaktes
Begane grond
44,3 m2
Eerste verdieping
42,3 m2
Tweede verdieping
0,0 m2
Zolder
0,0 m2
Totaal
86,6 m2

Bouwkundige samenstelling van de woning
In deze tabel ziet u hoe de woning bouwkundig is samengesteld. Constructie en type spreken
vanzelf. De Rc-waarde geeft aan hoe de constructies zijn geïsoleerd. Hoe hoger deze waarde is,
hoe beter de isolerende werking is. Voor de ramen hebben we de isolatiewaarde uitgedrukt in de
U-waarde; hoe lager het getal is, hoe beter de isolatie. Daarnaast hebben we voor de ramen de
ZTA-factor weergegeven. Dat geeft aan hoeveel procent zonnewarmte door het glas naar
binnenkomt.
U [W/m .K]

ZTA
[%]

Raam

5,20

80

Enkelglas met voorzetraam

Raam

2,90

70

Dubbelglas

Raam

2,90

70

Deur

Deur

0,12

Begane grond vloer

Vloer

0,15

Begane grond vloer geisoleerd

Vloer

1,40

Hoofddak

Plat/hellend dak

0,39

2

Constructie

Type

Rc [m .K/W]

Buitenwand 22 cm niet geisoleerd

Gevel

0,19

Buitenwand met Faay PG60

Gevel

2,53

Enkelglas achterkant

2

Meer over de bouwkundige samenstelling van de woning
In deze tabel ziet u het oppervlak per bouwkundig onderdeel, de constructie, waaraan het
onderdeel grenst (zoals de buitenlucht en de grond), en de oriëntatie van enkele bouwdelen.
Oppervlakte
2
(m )

Bouwdeel
Buitenwand met geisoleerde
voorzetwand woon en slaapkamer
Enkelglas met voorzetraam
(Buitenwand met geisoleerde
voorzetwand woon en slaapkamer)

Constructie

Grenst
aan

10,3

Buitenwand met Faay
PG60

Buitenlucht

3,7

Enkelglas met
voorzetraam

Buitenlucht
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Oriëntatie

West
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Enkelglas (Buitenwand met geisoleerde
voorzetwand woon en slaapkamer)
Buitenwand 22 cm metselwerk niet
geisoleerd gang en wc
Enkelglas (Buitenwand 22 cm
metselwerk niet geisoleerd gang en wc)
Enkelglas (Buitenwand 22 cm
metselwerk niet geisoleerd gang en wc)
Buitenwand met geisoleerde
voorzetwand slaapkamer
Enkelglas (Buitenwand met geisoleerde
voorzetwand slaapkamer)
Buitenwand met geisoleerde
voorzetwand woonkamer
Dubbelglas (Buitenwand met
geisoleerde voorzetwand woonkamer)
Deur (Buitenwand met geisoleerde
voorzetwand woonkamer)
Buitenwand met geisoleerde
voorzetwand slaapkamer
Enkelglas met voorzetraam
(Buitenwand met geisoleerde
voorzetwand slaapkamer)
Deur (Buitenwand met geisoleerde
voorzetwand slaapkamer)
Buitenwand 22 cm metselwerk niet
geisoleerd keuken
Dubbelglas (Buitenwand 22 cm
metselwerk niet geisoleerd keuken)
Deur (Buitenwand 22 cm metselwerk
niet geisoleerd keuken)
Buitenwand 22 cm metselwerk niet
geisoleerd badkamer
Dubbelglas (Buitenwand 22 cm
metselwerk niet geisoleerd badkamer)
Buitenwand 22 cm metselwerk niet
geisoleerd entree
Deur (Buitenwand 22 cm metselwerk
niet geisoleerd entree)
Buitenwand met geisoleerde
voorzetwand slaapkamer
Enkelglas (Buitenwand met geisoleerde
voorzetwand slaapkamer)

2,7

Enkelglas achterkant

Buitenlucht

West

6,1

Buitenwand 22 cm niet
geisoleerd

Buitenlucht

1,4

Enkelglas achterkant

Buitenlucht

West

0,3

Enkelglas achterkant

Buitenlucht

West

5,3

Buitenwand met Faay
PG60

Buitenlucht

1,8

Enkelglas achterkant

Buitenlucht

5,2

Buitenwand met Faay
PG60

Buitenlucht

3,5

Dubbelglas

Buitenlucht

2,6

Deur

Buitenlucht

5,1

Buitenwand met Faay
PG60

Buitenlucht

1,4

Enkelglas met
voorzetraam

Buitenlucht

2,2

Deur

Buitenlucht

3,4

Buitenwand 22 cm niet
geisoleerd

0,6

Dubbelglas

2,3

Deur

Onverwarmde
ruimte
Onverwarmde
ruimte
Onverwarmde
ruimte

4,3

Buitenwand 22 cm niet
geisoleerd

Buitenlucht

1,4

Dubbelglas

Buitenlucht

1,9

Buitenwand 22 cm niet
geisoleerd

Buitenlucht

2,2

Deur

Buitenlucht

2,0

Buitenwand met Faay
PG60

Buitenlucht

1,7

Enkelglas achterkant

Buitenlucht

Hoofddak

41,8

Hoofddak

Buitenlucht

Dubbelglas (Hoofddak)

0,4

Dubbelglas

Buitenlucht

Balkon

1,5

Hoofddak

Buitenlucht

Begane grond vloer geisoleerd

24,0

Begane grond vloer
geisoleerd

Begane grond vloer

20,3

Begane grond vloer

Grond of
kruipruimte
Grond of
kruipruimte

West

Oost

Oost

Oost

Noord

Horizontaal

Serre en/of balkonafdichting
In de woning is de volgende serre of balkonafdichting aanwezig:
Serre en/of
balkonafdichting
Type 1

N.v.t.

Type 2

N.v.t.

Oriëntatie 1

N.v.t.

Oriëntatie 2

N.v.t.

Ventilatie 1

N.v.t.

Ventilatie 2

N.v.t.

Installaties in de woning
Ventilatiesysteem
Systeem

Natuurlijk

Ventilatoren

N.v.t.

Warmteterugwinning

N.v.t.
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Ruimteverwarming
Systeem

Individueel

Toestel(len)

HR107-ketel

Aanvoertemperatuur

Hoog (boven 55 C)

Warmwaterbereiding
Systeem

Individueel

Hoofdtoestel

Combitap HR

Keukenboiler

Nee

Douche

Ja

Besparende douchekop

Nee

Vaatwasser

Nee

Bad

Nee

Duurzame opwekking
Dit zijn de systemen in het huis waarmee energie duurzaam wordt opwekt.
2

Oppervlak [m ]
4,0

Systeem duurzame opwekking
Fotovoltaische cellen (PV)

Oriëntatie

Hoek

Zuid

15 graden

Zo veel energie wordt er nu gebruikt
Met behulp van een computerapplicatie is het energiegebruik voor de woning berekend. Hierbij
is rekening gehouden met het bewonersgedrag (aantal bewoners, binnentemperaturen,
verlichting en ventilatie) van de woning. Omdat het energiegebruik door weerverschillen het ene
jaar anders is dan het andere jaar, is uitgegaan van het referentieklimaat TRY (Test Reference
Year) De Bilt. Hierdoor wordt het energiegebruik uitgerekend voor een gemiddeld klimaatjaar.
Het berekend elektriciteitsverbruik heeft betrekking op de woning gebonden installaties en niet
op apparatuur van bewoners (zoals koelkast, computers, wasmachine, droger, etc.). Het
berekend elektriciteitsverbruik omvat alleen: verwarming, tapwater, hulpenergie (voor
verwarmingsinstallatie, ventilatiesysteem en zonneboiler), verlichting (standaard
omstandigheden), zonnecellen (PV), microwkk.
3

Deelpost

Gas [m ]

Elektr. [kWh]

Warmte [GJ]

Primair [MJ]

Verwarming

628

0

0

22.089

Tapwater

277

0

0

9.745

Hulpenergie

0

261

0

2.405

Verlichting

0

519

0

4.795

PV

0

-508

0

-4.687

MicroWkk

0

0

0

0

Totaal

905

272

0

34.346

CO2 [kg]

1.765

De primaire energie is onafhankelijk van de energiedrager (gas, elektriciteit of warmte), zodat
de deelposten met elkaar vergeleken kunnen worden. In onderstaand diagram zijn de
deelposten tegen over elkaar gezet (exclusief de bijdrage van fotovoltaïsche zonnecellen PV en
microwkk).

Duurzaamheidsonderzoek Rosehaghe mei 2013

73 | 81

Verdeling deelposten

12%

6%
verwarming
tapwater
hulpenergie
57%

verlichting

25%

Het energiegebruik voor ruimteverwarming is afhankelijk van de verwarmingsinstallatie
(opwekker, transport en afgifte) en van de warmtevraag van de woning. De warmtevraag van de
woning wordt bepaald door positieve en negatieve warmtestromen. Om energie te besparen
kunt u met behulp van onderstaand diagram efficiënt maatregelen treffen.

Warmtestromen voor ruimteverwarming

warmtewinst door serre

zonnewarmte door ramen

interne warmteproductie

ventilatieverlies

transmissieverlies

-30000 -25000 -20000 -15000 -10000 -5000
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0

5000 10000 15000

Warmtestroom

Warmteverlies [MJ]

Warmtewinst [MJ]

Transmissie

27.402

0

Ventilatie

6.976

0

Interne warmteproductie

0

9.514

Zonnewarmte door ramen

0

5.781

Warmte door serre(s)

0

0

Resulterende warmtevraag

19.220

MJ
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Controle met werkelijk gasverbruik
In onderstaand schema wordt het werkelijke gasverbruik van de woning vergeleken met het
berekende verbruik. Op deze wijze kan de nauwkeurigheid van de invoergegevens en de
berekeningsresultaten worden vastgelegd. Voor het totale gasverbruik werd een werkelijke
gasafrekening van de woning geraadpleegd. Het deelverbruik voor koken is geschat met behulp
van de gezinsgrootte. Voorts is het deelverbruik voor tapwater berekend aan de hand van de
tapwaterinstallatie en bewonersgedrag. Tenslotte is het resterende gasverbruik van rekening
voor ruimteverwarming.
Deelposten

Werkelijk
3
gasverbruik [m ]

Berekend
3
gasverbruik [m ]

Afwijking
[%]

Koken

75

75

0,0 %

Tapwater

277

277

0,0 %

Verwarming

648

629

-3,0 %

Totaal

1.000

981

-1,9 %

In de EPA methode wordt altijd gerekend met een referentieklimaat, namelijk TRY De Bilt. Om
de werkelijke meterstanden van een energierekening te kunnen vergelijken met de resultaten
van een EPA berekening, zijn de resultaten van de berekeningen gecorrigeerd met onderstaande
klimaatgegevens.
Klimaatgegevens
Klimaatlocatie

schiphol

Aantal dagen

365

Aantal graaddagen

2.620
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Hoofmanstraat 22:
Berekening huidige toestand
    
 
, 2013  Haarlem
Aantal bewoners: 3,0
Soort woning: Rijwoning tussen
Type dak: Plat dak
Bouwjaar: 1921
Energie-index: 2,78
Huidig energielabel: F
Het energielabel geeft met de klassen A tot en met G aan hoe energiezuinig een huis is. A is het
energiezuinigst, G is het onzuinigst.
Gebruiksoppervlaktes
Begane grond
48,0 m2
Eerste verdieping
43,0 m2
Tweede verdieping
0,0 m2
Zolder
0,0 m2
Totaal
91,0 m2

Bouwkundige samenstelling van de woning
In deze tabel ziet u hoe de woning bouwkundig is samengesteld. Constructie en type spreken
vanzelf. De Rc-waarde geeft aan hoe de constructies zijn geïsoleerd. Hoe hoger deze waarde is,
hoe beter de isolerende werking is. Voor de ramen hebben we de isolatiewaarde uitgedrukt in de
U-waarde; hoe lager het getal is, hoe beter de isolatie. Daarnaast hebben we voor de ramen de
ZTA-factor weergegeven. Dat geeft aan hoeveel procent zonnewarmte door het glas naar
binnenkomt.
U [W/m .K]

ZTA
[%]

Raam

5,20

80

Dubbelglas

Raam

2,90

70

Deur

Deur

0,12

Begane grond vloer

Vloer

0,15

Hoofddak

Plat/hellend dak

0,39

Dak aanbouw

Plat/hellend dak

1,47

2

Constructie

Type

Rc [m .K/W]

Buitenwand 22 cm niet geisoleerd

Gevel

0,19

Buitenwand met Faay PG60

Gevel

2,53

Enkelglas achterkant
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Meer over de bouwkundige samenstelling van de woning
In deze tabel ziet u het oppervlak per bouwkundig onderdeel, de constructie, waaraan het
onderdeel grenst (zoals de buitenlucht en de grond), en de oriëntatie van enkele bouwdelen.
Oppervlakte
2
(m )

Bouwdeel
Buitenwand keuken naar berging

6,5

Buitenwand woonkamer / slaapkamer

10,3

Enkelglas (Buitenwand woonkamer /
slaapkamer)
Enkelglas (Buitenwand woonkamer /
slaapkamer)

3,7

Constructie
Buitenwand 22 cm niet
geisoleerd
Buitenwand met Faay
PG60

Grenst
aan
Onverwarmde
ruimte

Oriëntatie

Buitenlucht

Enkelglas achterkant

Buitenlucht

Oost

2,7

Enkelglas achterkant

Buitenlucht

Oost

Buitenwand 22 cm niet geisoleerd

6,4

Buitenwand 22 cm niet
geisoleerd

Buitenlucht

Enkelglas (Buitenwand 22 cm niet
geisoleerd)

1,9

Enkelglas achterkant

Buitenlucht

Achtergevel

19,5

Buitenwand met Faay
PG60

Buitenlucht

Dubbelglas (Achtergevel)

5,4

Dubbelglas

Buitenlucht

Deur (Achtergevel)

2,4

Deur

Buitenlucht

Dubbelglas (Achtergevel)

1,4

Dubbelglas

Buitenlucht

West

Dubbelglas (Achtergevel)

2,7

Dubbelglas

Buitenlucht

West

Buitenwand keuken / entree

5,9

Buitenwand 22 cm niet
geisoleerd

Buitenlucht

Deur (Buitenwand keuken / entree)

2,2

Deur

Buitenlucht

Enkelglas (Buitenwand keuken /
entree)

1,5

Enkelglas achterkant

Buitenlucht

Buitenwand badkamer verdieping

2,8

Buitenwand 22 cm niet
geisoleerd

Buitenlucht

Enkelglas (Buitenwand badkamer
verdieping)

1,6

Enkelglas achterkant

Buitenlucht

Dak aanbouw

9,2

Dak aanbouw

Buitenlucht

Hoofddak

43,0

Hoofddak

Buitenlucht

Begane grond vloer

48,0

Begane grond vloer

Grond of
kruipruimte

Oost

West

Zuid

Zuid

Serre en/of balkonafdichting
In de woning is de volgende serre of balkonafdichting aanwezig:
Serre en/of
balkonafdichting
Type 1

N.v.t.

Type 2

N.v.t.

Oriëntatie 1

N.v.t.

Oriëntatie 2

N.v.t.

Ventilatie 1

N.v.t.

Ventilatie 2

N.v.t.

Installaties in de woning
Ventilatiesysteem
Systeem

Natuurlijk

Ventilatoren

N.v.t.

Warmteterugwinning

N.v.t.

Ruimteverwarming
Systeem

Individueel

Toestel(len)

VR-ketel

Aanvoertemperatuur

Hoog (boven 55 C)
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Warmwaterbereiding
Systeem

Individueel

Hoofdtoestel

Combitap VR

Keukenboiler

Nee

Douche

Ja

Besparende douchekop

Nee

Vaatwasser

Ja

Bad

Nee

Duurzame opwekking
Dit zijn de systemen in uw huis waarmee u uw energie duurzaam opwekt.
2

Oppervlak [m ]

Systeem duurzame opwekking

Oriëntatie

Hoek

-

      
Met behulp van een computerapplicatie is het energiegebruik voor de woning berekend. Hierbij
is rekening gehouden met het bewonersgedrag (aantal bewoners, binnentemperaturen,
verlichting en ventilatie) van de woning. Omdat het energiegebruik door weerverschillen het ene
jaar anders is dan het andere jaar, is uitgegaan van het referentieklimaat TRY (Test Reference
Year) De Bilt. Hierdoor wordt het energiegebruik uitgerekend voor een gemiddeld klimaatjaar.
Het berekend elektriciteitsverbruik heeft betrekking op de woning gebonden installaties en niet
op apparatuur van bewoners (zoals koelkast, computers, wasmachine, droger, etc.). Het
berekend elektriciteitsverbruik omvat alleen: verwarming, tapwater, hulpenergie (voor
verwarmingsinstallatie, ventilatiesysteem en zonneboiler), verlichting (standaard
omstandigheden), zonnecellen (PV), microwkk.
3

Deelpost

Gas [m ]

Elektr. [kWh]

Warmte [GJ]

Primair [MJ]

Verwarming

1.384

0

0

48.675

Tapwater

340

0

0

11.950

Hulpenergie

0

385

0

3.554

Verlichting

0

546

0

5.040

PV

0

0

0

0

MicroWkk

0

0

0

0

Totaal

1.724

931

0

69.220

CO2 [kg]

3.595

De primaire energie is onafhankelijk van de energiedrager (gas, elektriciteit of warmte), zodat
de deelposten met elkaar vergeleken kunnen worden. In onderstaand diagram zijn de
deelposten tegen over elkaar gezet (exclusief de bijdrage van fotovoltaïsche zonnecellen PV en
microwkk).
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Verdeling deelposten

7%
5%

verwarming

17%

tapwater
hulpenergie
verlichting
71%

Het energiegebruik voor ruimteverwarming is afhankelijk van de verwarmingsinstallatie
(opwekker, transport en afgifte) en van de warmtevraag van de woning. De warmtevraag van de
woning wordt bepaald door positieve en negatieve warmtestromen. Om energie te besparen
kunt u met behulp van onderstaand diagram efficiënt maatregelen treffen.

Warmtestromen voor ruimteverwarming

warmtewinst door serre

zonnewarmte door ramen

interne warmteproductie

ventilatieverlies

transmissieverlies

-50000

-40000

-30000

-20000

-10000

0

10000

Warmtestroom

Warmteverlies [MJ]

Warmtewinst [MJ]

Transmissie

39.774

0

Ventilatie

10.505

0

Interne warmteproductie

0

10.001

Zonnewarmte door ramen

0

7.691

Warmte door serre(s)

0

0

Resulterende warmtevraag

32.643

MJ
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Controle met werkelijk gasverbruik
In onderstaand schema wordt het werkelijke gasverbruik van de woning vergeleken met het
berekende verbruik. Op deze wijze kan de nauwkeurigheid van de invoergegevens en de
berekeningsresultaten worden vastgelegd. Voor het totale gasverbruik werd een werkelijke
gasafrekening van de woning geraadpleegd. Het deelverbruik voor koken is geschat met behulp
van de gezinsgrootte. Voorts is het deelverbruik voor tapwater berekend aan de hand van de
tapwaterinstallatie en bewonersgedrag. Tenslotte is het resterende gasverbruik van rekening
voor ruimteverwarming.
Deelposten

Werkelijk
3
gasverbruik [m ]

Berekend
3
gasverbruik [m ]

Afwijking
[%]

Koken

75

75

0,0 %

Tapwater

342

342

0,0 %

Verwarming

1.879

1.785

-5,0 %

Totaal

2.296

2.203

-4,1 %

In de EPA methode wordt altijd gerekend met een referentieklimaat, namelijk TRY De Bilt. Om
de werkelijke meterstanden van een energierekening te kunnen vergelijken met de resultaten
van een EPA berekening, zijn de resultaten van de berekeningen gecorrigeerd met onderstaande
klimaatgegevens.
Klimaatgegevens
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Klimaatlocatie

Schiphol

Aantal dagen

367

Aantal graaddagen

3.359
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Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieelGeenAfgeleideWerken 3.0 Unported. Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ om
een kopie te zien van de licentie.
De gebruiker mag:
het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven

Onder de volgende voorwaarden:
Naamsvermelding — De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de
licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt
wordt dat zij daarmee instemmen met je werk of je gebruik van het werk).

Niet-commercieel — De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden
gebruiken.

Geen Afgeleide werken — De gebruiker mag het werk niet bewerken.
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