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1  BESTAANDE BOUW RIGOUREUS AANGEPAKT 

1.1  INLEIDING 

Hoewel alom bekend is dat een betekenisvolle reductie van het energiegebruik van de gebouwde 
omgeving alleen bereikt kan worden middels ingrijpende verbetering van de bestaande woning- en 
gebouwenvoorraad, is de aandacht voor duurzaamheid in de bouwsector nog steeds vooral op nieuwbouw 
gericht. Bovendien kenmerkt de huidige renovatiepraktijk zich door verbetering van gebouwkwaliteit uit 
comforttechnische of economische overwegingen (levensduur, verkoopwaarde, verhuurbaarheid). 
Dientengevolge ligt de huidige renovatiepraktijk op kwantitatief en kwalitatief te laag niveau en blijft 
verbetering van het energiegebruik door renovatie beperkt tot hooguit 25% (‘educated guess’). 
 
Om de nationale en Europese ambities ten aanzien van energietransitie in de gebouwde omgeving te 
kunnen realiseren, zijn op een termijn van 10 tot 15 jaar renovatieconcepten noodzakelijk die een reductie 
van 75% op het totale energiegebruik kunnen realiseren. Dergelijke ambitieuze concepten voor de 
woningbouw zijn alleen haalbaar indien voor een innovatieve, samenhangende aanpak wordt gekozen 
waarbij maatregelen op het gebied van bouwproces, bouwkunde, installatietechniek én huishoudelijk 
energiegebruik hand in hand gaan. Scenariostudies onderbouwen de noodzaak hiervoor. Omdat energie 
in de praktijk geen leidend motief is bij renovatie, moet voor grootschalige toepassing een ‘hoge ambitie’ 
renovatieconcept bovendien voldoen aan alle prestatie indicatoren van betrokken actoren (comfort, 
exploitatie, woonlasten, gezondheid, etc.).  
 
Op dit moment ontbreken zowel het inzicht (in samenhang en streefwaarden) in de prestatie indicatoren 
van woningcorporaties en particuliere eigenaren bij renovatie als ook renovatieconcepten met 75% 
reductie van het totaal energiegebruik (gebouw- en gebruiksgebonden). Dit is dan ook de focus van 
voorliggende studie van TNO, TU Delft, DHV en ECN. Deze partijen maken zich samen sterk voor 
verduurzaming van de bestaande bouw, een sector met een enorm potentieel voor duurzaamheid. Samen 
hebben ze, in opdracht van SenterNovem in het kader van de EOS-subsidieregeling, invulling gegeven 
aan het project RIGOUREUS.  
 

 
 
 
 

Renovatie-Innovatie in de Gebouwde Omgeving 
& 

Reductie Energiegebruik door Unieke Systeemintegratie 
= RIGOUREUS 

 
Een EOS-LT onderzoeksproject 

van 
ECN, TNO, DHV en TUD 
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1.2  INLEIDING WERKPAKKET 4 

 In het kader van het project Rigoureus wordt in werkpakket 4 de ontwikkeling van renovatieconcepten ter 
hand genomen. De concepten zullen allen zijn opgebouwd uit een selectie van maatregelen (0-
maatregelen) genoemd. Dit is verdeeld in vraagbeperkende maatregelen, duurzame 
opwekkingsmaatregelen en maatregelen m.b.t. energie efficiënte apparaten.  
 
Door het projectteam van Rigoureus zijn 11 beoordelingscriteria / randvoorwaarden opgesteld waaraan de 
renovatieconcepten getoetst worden. In het eerste deel van deze rapportage zijn de 0-maatregelen 
getoetst aan deze 11 criteria. Daarbij is het toetsen, naast het vellen van een oordeel, vooral gebruikt om 
kansen en belemmeringen voor de toepassingen van de verschillende 0-maatregelen in de Rigoureus 
concepten vast te stellen / op het spoor te komen. Hierbij is vooral ook gekeken naar kansen voor 
mogelijke combinaties van maatregelen die samen een bouwsteen vormen voor de Rigoureus concepten.  
 
In de beoordeling van de 0-maatregelen en/of het onderkennen van kansen voor combinaties van 
maatregelen (bouwstenen) is de input uit de andere werkpakketten noodzakelijk om tot een gewogen en 
integraal oordeel te komen. Dit blijkt ook uit de verscheidenheid / diversiteit van de beoordelingscriteria. 
Alleen dan ontstaan nieuwe bouwstenen die naast technische ook een duidelijk procesmatige en sociale 
onderbouwing hebben.  
 
Vervolgens zijn met de 0-maatregelen drie basisbouwstenen samengesteld. Dit zijn drie samenstellingen 
van 0-maatregelen met een verschillend ambitieniveau voor ruimteverwarming. Dit zijn samenhangende 
combinaties van  met name transmissiebeperkende maatregelen om de breedte van het spectrum en 
keuzevrijheid te illustreren.  De 0-maatregelen en basisbouwstenen staan in rapportage één (0-
maatregelen en basisbouwstenen). 
 
In de tweede rapportage, bouwstenen, worden een aantal mogelijke toevoegingen aan deze 
basisbouwstenen getoond waarmee op andere wijzen mogelijkheden worden geopperd om een 
energiereductie te behalen. 
 
De combinatie van deze basisbouwstenen, bouwstenen en 0-maatregelen leidt tot een concept welke zijn 
beschreven in [22]. De hierin beschreven concepten geven voorbeelden van wat de combinatie van 
maatregelen vanuit verschillende gezichtspunten voor kwaliteiten kunnen hebben. Met de kennis in de 
rapporten van werkpakket 4 is het ook goed mogelijk om zelf concepten te ontwikkelen of te verfijnen aan 
de hand van lokale randvoorwaarden.  
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2  DOELSTELLING 

Analyse van de gebouwvoorraad laat zien dat de categorie rijtjeswoningen gebouwd tussen 1945 en 1975 
in aantallen en energiegebruik een dominante positie inneemt. Deze woningen zijn het komende 
decennium toe aan grootscheepse renovatie. In het Rigoureus project wordt daarom deze categorie als 
uitgangspunt voor renovatieconcepten genomen 
 

 
Figuur 1: Naoorlogse rijtjeswoningen die aan energiezuinige renovatie toe zijn [foto: Joost Paauw, ECN]. 
 
Bij het energiegebruik van woningen wordt vaak onderscheid gemaakt tussen gebouwgebonden en 
gebruikersgebonden of huishoudelijk energiegebruik. Gebouwgebonden energiegebruik heeft betrekking 
op apparaten, die aan het gebouw vast ‘zitten’, zoals de ketel voor verwarming en warm tapwater. 
Gebruikersgebonden energiegebruik is het energiegebruik van alle ‘stekkerapparaten’, die mensen in huis 
hebben staan, zoals tv, audio apparatuur etc. Keukenapparatuur, zoals koelkast, magnetron etc. hoewel 
vaak ‘ingebouwd’ wordt ook tot de laatste categorie gerekend. Daarentegen wordt verlichting, hoewel 
deels in de vorm van ‘losse’ lampen tot de gebouwgebonden categorie gerekend. 
 
Doel van het Rigoureus project is deze tweedeling te doorbreken. Met name wordt geprobeerd 
bouwkundige of installatietechnische maatregelen voor de renovatie te bedenken, die ook het 
huishoudelijk energiegebruik reduceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een serie stopcontacten, die bij 
afwezigheid van de bewoner spanningsloos worden gemaakt om het sluimergebruik van de apparaten te 
reduceren. Hier wordt in de volgende hoofdstukken verder op ingegaan. 
 

2.1 ENERGIEGEBRUIK VAN EEN RIJTJESWONING 

Het jaarlijkse energiegebruik van een naoorlogse rijtjeswoning bedraagt ca. 1800 m3 aardgas en ca. 3700 
kWh elektriciteit. Uitgedrukt in primaire energie zijn een aantal posten van het energiegebruik 
weergegeven in Figuur 2. 
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verdeling primair energiegebuik referentiewoning 

koken

 ruimteverwarming

 warm tapwater
 

Figuur 2: Primair energiegebruik van een naoorlogse woning verdeeld in de belangrijkste posten. 
 
Het is duidelijk dat de energievraag voor ruimteverwarming veruit het grootst is. Dit wordt in de 
basisbouwstenen die in de rapportage WP 4, 0-maatregelen en basisbouwstenen, zijn beschreven 
aangepakt. In deze rapportage worden een aantal andere bouwstenen beschreven die samen met één 
van de basisbouwstenen een concept kunnen vormen. 
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3 ONTWIKKELING BOUWSTENEN 

Doelstelling van RIGOUREUS is het ontwikkelen van renovatieconcepten waarmee een reductie in het 
fossiel energiegebruik van 75% wordt gerealiseerd. Dit kan theoretisch op vele manieren. Een voor de 
praktijk realistische en haalbare strategie uitwerken is de uitdaging van dit project.  
Om tot concepten te komen zijn de 0-maatregelen en de 11 opgestelde toetsingscriteria zoals beschreven 
in rapportage 0 –maatregelen en basisbouwstenen (zie [2]) als uitgangspunt genomen voor de 
bouwstenen die in deze publicatie zijn beschreven. Bij de ontwikkeling van de bouwstenen is gezocht naar 
combinaties van elkaar versterkende maatregelen welke samen een bouwsteen te vormen. Grofweg 
kunnen hiervoor drie strategieën worden gebruikt die in dit hoofdstuk kort worden toegelicht.  
 

3.1 MAATREGELEN VERSUS CRITERIA 

Door de 0-maatregelen en beoordelingscriteria tegen elkaar uit te zetten in een matrix zijn kansen en 
belemmeringen van verschillende maatregel – criteria combinaties beoordeeld. Door te zoeken naar elkaar 
versterkende combinaties kan een (basis voor een) concept worden geïdentificeerd.  
 
tabel 1: Overzicht 0-maatregelen met mogelijke concepten (gekleurde  markeringen) 

e-besparing invest. kosten comfort gezondheid
onderhoud
+ = minder onderh bouwvriendelijkheid

renovatie
snelheid

ruimte
beslag

Dynamische isolatie dT woon-slaap slijtage dikke paketten iso./vac. Vacuum

kans oververhitting (R-C_combi) opslag

tocht bi j lage opw. Ventilatiel. micro-organismen 
(papiervisjes)Zonne-invang zie boven Daglichtvoorwaarde Ingewikkelde paketten toename complexiteit 

kozijnen
opdek oplossing

warmte-acc extreem 
dynamiek benutten (koude en warmte) koudeval bij lage opw. verl ventilatiestroom

E-gebruik Hybride, reininging(hotfil l), 

koelkast, audio
Tapwater LT, leidinglengte optimaliseren, Tapsnelheid Legionellavrij ontkalken uitbreiding netwerk voorraadvat

hotfill ringleiding  
medium voor LT(<20))

Infiltratie interactie met ventilatiesysteem  vangnet vervalt finilek

minder microorganismen combi met na-isolatie
Ventilatie decentrale WTW spuiventilatie betrouwbaarheid systeem, schoonmaakbaarheid, pijperij pijperij

toename totale woningventilatie, tochtvrij toevoeren hygiene signalering snel minimaal, vloerafh

medium voor LT(<20)) bouwstof

dT woon-slaap dT woon-slaap 

Zonneboilers LT,  hoog back-upsysteem legionella bij LTV schoonmaakbaarheid, integratiemogel ijkheden snel

Hotfill, signalering 

orientatie collector, formaat integratie holtes isolatie

PV Vraag-aanbodmatching, schoonmaakbaarheid, groot op dak

opslag, signalering 

PVT hoog bij stroomuitval geen levering

pasieve koelbehoefte hoog extra buffer combi ventilatie ??

combiwarmtepomp/ koeling zomer condensrisico tuin overhoop; 

LT+ventilatie geen welstand

wijkoplossing

WKK balans electriciteit warmtevraag, vraag aanbodmatching geluid contract afstemming netcapaciteit

wijkoplossing i.c.m. Wpe

Warmtepomp vn nieuwbouw? back-upsysteem geluid? ?? ??

Combi koelvrieskast

warmte/koude 
opslag

Thermochemisch, water, bodem,  bouwmassa 
….

Legionellavrij, slimme oplossing, 

Etmaal (LT), week(LT), schilderijen ophangen electrocutie vergunning

jaar schadelijkheid 
chemicalien

bestaande holtes vullen

Warmtewisselaar 
(afgiftesysteem)

Luchtzijdig is bepalend strallingsoppervlakken, microklim. voorkomen ingrijpend , 

zoneren-gevel 
aanpakkenverwarmd behang

Slimme combi vloer-plafond, slimme aansluitingen

traag domotica: probleem EMS

micro-organismen in 
systeem

geen overlast tijdens ren hoger indien 
achterkant huis

Warmtewisselaar grootlangzaam door 
collectief

afwerking vergt 
meerwerk

aangepaste vorm 
opslagvat-

langzaam door 
collectief

afh. Van isomateriaal, 
radon en fijn stof

dubbele water-aanvoer 
ivm inbranden van 
zetmeelhoudend 
materiaal

aansluiting isolatie 
huidige geb.onstructie

insitu-prefab-
DHZ

V
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en
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oppassen discomfort bij groot dt 
tussen straling-lucht

combi vloer-plafond / warmteopslag op korte 
afstand

Transmissie 
(dichte delen)

Transmissie  
(doorzichtig delen)

Bodem    
warmte/koelte

bijdrage stralingsoppervlakken (let op verhoogde 
transmissie) --> minder stookvraag
LT=>> m²/ meerdere elementen
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3.2 BEOORDELINGSCRITERIA 

Door specifiek langs de as van een van de criteria te kijken kan bijvoorbeeld een “comfortabel” of 
“verkoopbaar” concept worden uitgewerkt. De verschillende maatregelen worden daarbij geoptimaliseerd / 
ontwikkeld specifiek gelet op dit ene criterium. Door specifiek naar een criterium te kijken kan de 
gerenoveerde woning specifieke kwaliteiten worden meegegeven. Door eventueel naar andere 
aanvullende  maatregelen dan de 0-maatregelen te zoeken die op die aspecten nog beter scoren kunnen 
deze concepten nog verder worden verbeterd.  

3.3 MAATREGELEN VERSUS MAATREGELEN 

Door een matrix op te zetten waarbij de maatregelen tegen de maatregelen zijn uitgezet kan worden 
bekeken welke maatregelen een positieve, neutrale of negatieve samenwerking hebben. Het is 
bijvoorbeeld niet logisch de gehele gevel te verwijderen maar de kozijnen te behouden. Deze en meer 
complexe relaties kunnen op deze manier worden opgespoord en gevisualiseerd. Door combinaties van 
elkaar versterkende maatregelen te zoeken kunnen een aantal zinvolle concepten worden ontwikkeld.  
tabel 2: voorbeeld onderlinge verhoudingen maatregelen     transm

issie 
dichte 

delen (gevel) 

transm
issie 

dichte 

delen (dak) 

transm
issie 

dichte 

delen (vloer) 

  transm
issie 

open 

delen 

elektriciteitsverbruik 

    buitenblad 
verw

ijderen, 
nieuw

 

buitenblad 

gehele gevel vervangen 

gevel 
behouden, 

 
isol. 

aan 

buitenzijde+
 nw

 buitenblad 

pannen verw
ijderen, isol. aan 

buitenzijde 

dakbetim
m

ering 
verw

ijderen, 

isol. aan binnenzijde 

geheel nieuw
 dak 

onderzijde isoleren 

kruipruim
te vullen m

et korrels  

voorzetram
en buitenzijde 

vervangen gehele kozijn 

stap 1 

stap 2 

stap 3 

stap 4 

buitenblad 

verwijderen, 

nieuw 

buitenblad 

  x x   -         +         

gehele gevel 

vervangen 
   x   - +   - - +         

transm
issie dichte delen (gevel) 

gevel 

behouden,  

isol. aan 

buitenzijde+ nw

buitenblad 

        - - - - - +         

pannen 

verwijderen, 

isol. aan 

buitenzijde 

     x x                 

transm
issie 

dichte 
delen 

(dak) 

dakbetimmerin

g verwijderen, 

isol. aan 

       x                 
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binnenzijde 

geheel nieuw 

dak 
                            

onderzijde 

isoleren 
         x             

transm
issie 

dichte 

delen (vloer) kruipruimte 

vullen met 

korrels  

                            

voorzetramen 

buitenzijde 
            x         

transm
issie 

open delen vervangen 

gehele kozijn 
                            

stap 1                + + + 

stap 2                  + + 

stap 3                   + 

elektriciteitsverbrui

k 

stap 4                             

 

3.4 UITWERKEN EN TOETSEN 

De matrices en tabellen die in dit project zijn ontwikkeld en gebruikt zijn een hulpmiddel om bouwstenen of 
concepten te ontwikkelen. Ze zijn geen doel op zich en bevatten ook zeker niet de complete waarheid. 
Door de resultaten van de conceptontwikkeling kritisch te bekijken en zo nodig aan te vullen, aan te 
passen of te verwerpen ontstaat inzicht in de kwaliteit ervan. 
 
In het kader van dit project zijn zeker niet alle mogelijke concepten uitgewerkt; m.a.w. aan de hand van 
bovenstaande methoden kunnen zeer veel conceptrichtingen bewandeld worden.  In dit rapport worden er 
slechts een aantal behandeld. Er is in dit project dus een basis gelegd die ook na afloop van dit project in 
andere trajecten gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van energiezuinige renovatieconcepten.  
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4 BOUWSTEEN ZONERING 

4.1 INLEIDING 

Aan de bouwsteen zonering ligt de basisgedachte ten grondslag dat in woningen verschillende 
comfortbehoeftes (temperatuur, ventilatie e.d.) bestaan voor verschillende ruimtes, afhankelijk van het 
tijdstip van de dag en het seizoen. Daarbij vragen sommige ruimten of zones met een specifiek gebruik, 
bijvoorbeeld de badkamer, om een specifieke wijze van klimatiseren (bijvoorbeeld ventileren).  
De behoefte aan ruimteverwarming is het grootste in de woonkamer en keuken. Door deze ruimtes slim op 
de begane grond slim te scheiden van de overige ruimtes wordt de warmte gebruikt daar waar deze 
gewenst is. Indien er comfortbehoefte is in andere ruimtes dan de woonkamer en keuken wordt dit met 
voor die ruimte toegespitste maatregelen opgelost. 
Schematisch zou een zoneringprincipe voor de winterperiode er uit kunnen zien zoals geschetst in 
onderstaande figuur. 
 

 
Figuur 3: schematische voorstelling van zonering 

4.1.1 Differentiatie 

Uit bewonersonderzoek blijkt een verschil in temperatuurbehoefte tussen slaap- en woonvertrekken. In 
slaapvertrekken wenst men gemiddeld 17 °C en in woo nvertrekken 21 °C. In slaapvertrekken waar ook 
gewerkt wordt (studeerkamer of ‘tienerkamer) is de warmtebehoefte beperkt tot enkele uren per dag. In de 
huidige bouwtraditie is sprake van een goed geïsoleerde buitenschil en daarbij achterblijvende interne 
thermische scheidingen. Daardoor worden de slaapkamers bij het verwarmen van de woonkamer ook 
(overmatig) opgewarmd. Dit kan discomfort opleveren. Daarnaast geldt dat de woonkamer en (open) 
keuken meestal gedurende een lange periode verwarmd dienen te worden. De vertrekken waar wordt 
gewerkt worden echter maar gedurende een korte periode gebruikt. Hierdoor kan het  
verwarmingssysteem als traag worden ervaren. Dit kan weer tot gevolg hebben dat er onnodig gestookt 
wordt om de opwarmtijd te verkorten.  
Voor de doucheruimte geldt in nog extremere mate dat de comfortbehoefte zeer tijdelijk is. In de meeste 
huishoudens wordt alleen ’s ochtends en ’s avonds deze ruimte maar zeer kortstondig gebruikt. Daarnaast 
geldt dat het vocht en de vochtige lucht van de douche in vele woningen een comfort- en 
gezondheidsprobleem vormen.  



  

 
SenterNovem/Rigoureus WP 4 oktober 2009 
rapportage bouwstenen - 12 - 

 
Figuur 4:  zoneren van de woning 

4.1.2 Uitgangspunt 

De bouwsteen zoneren geldt als een toevoeging op een basisbouwsteen, waarbij ‘light’ in dit geval het 
meeste potentie lijkt te hebben. Dit is vooral bouwtechnisch van aard en zal bij de beschrijving van het 
bouwtechnische renovatieproces worden toegelicht. In principe is het mogelijk om aan alle 
basisbouwstenen zoneren toe te voegen. Het zoneren bestaat uit twee aspecten: het klimatologisch 
scheiden van de begane grond van de rest van de woning en het comfort van de eventuele werkplek op 
de verdieping. 

4.2 MAATREGELEN  

4.2.1 Bouwkundig 

Uitgaande van de light basis bouwsteen zijn een aantal aanpassingen nodig om 
zoneren goed uit te kunnen voeren. Uitgangspunt is dat de verblijfsruimtes op de 
begane grond hoogwaardiger worden geïsoleerd dan de rest van de woning. Om 
warmtetransport van de begane grond naar de verdiepingverder te verminderen 
worden ook de verdiepingsvloer en de wanden grenzend aan de hal geïsoleerd. 
In bijlage 3 is de principedetaillering op basis van basisbouwsteen light 
weergegeven. 

4.2.1.1 Ventilatie 
Voor de ventilatie zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de 
bouwkundige situatie. Bij het berekenen van de verschillende varianten is het 
systeem aangehouden dat ook in de basisbouwsteen is gebruikt. Een decentraal 
ventilatiesysteem zoals toegepast in de medium basisbouwsteen lijkt goed aan te 
sluiten bij de uitgangspunten van de zoneringsbouwsteen.  
Een andere mogelijkheid is om een WTW systeem te maken waarbij met één 
WTW verschillende zones afzonderlijk kunnen worden bediend. In het schema is 
te zien dat de warmte die terug gewonnen is in de WTW voornamelijk naar de 
begane grond wordt teruggevoerd. Dit zou een mogelijke aanvulling zijn indien er 
voor een gebalanceerd ventilatiesysteem wordt gekozen. De bouwvriendelijkheid 
van balansventilatiesystemen in zijn algemeenheid is echter laag.  
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4.2.2 werkkamers  

In slaapkamers waar (ook) een werkplek is kan een sneller en/of lokaal verwarmingsysteem beter 
aansluiten bij de comfortbehoefte van de gebruiker. Dit omdat er gedurende een meestal vrij korte, lastig 
te voorspellen, periode (enkele uren op verschillende dagen in de week) een behoefte aan verwarming is. 
Indien de bewoner bureauwerk doet zal de bewoner vrij snel discomfort ervaren. Door stralingspanelen in 
het meubilair te verwerken kan de temperatuur in de ruimte lager blijven, terwijl de bewoner toch een 
comfortabele werkplek ervaart. De snelle werking en regelbaarheid van zo’n systeem verhoogt ook het 
comfort. 

4.2.3 Doucheruimte 

De doucheruimte wijkt, bezien vanuit het binnenklimaat, sterk af van de andere ruimtes in de woning. Het 
wordt gekenmerkt door een korte gebruiksduur waarin een behaaglijke temperatuur zeer wenselijk is, 
gecombineerd met een zeer grote vochtproductie. Daarnaast vormt het warm tapwater, wat veelal voor 
douchen wordt gebruikt, een aanzienlijke component van de energievraag.  

4.2.4 Verwarmingsinstallatie 

Doordat een klein deel van de benodigde warmte wordt opgewekt via elektriciteit ligt het toepassen van en 
micro WKK (ofwel HRe ketel) meer voor de hand. Een HRe ketel produceert zowel warmte als elektriciteit. 
De werking ervan is gestuurd op warmtevraag. Dit grofweg met een in de toekomst verwacht elektrisch 
rendement van 30% en een thermisch rendement van 60%. De elektriciteit kan terug worden geleverd 
indien er op dat moment geen behoefte is. De voor de lokale verwarming benodigde elektriciteit zal echter 
altijd gepaard gaan met ook een warmtevraag.  

4.3 BOUWTECHNISCH RENOVATIEPROCES 

4.3.1 Inleiding 

Als basis van deze bouwsteen wordt de ‘light’ variant gehanteerd zoals beschreven in de rapportage over 
de 0-maatregelen. De afwijkingen en toevoegingen hiervan worden grofweg besproken in de volgorde die 
ook in de 0-maatregelen is aangehouden. De maatregelen hebben impact op het interieur van de woning 
wat toepassen ervan in de bestaande toestand moeilijker maakt. Toepassen van de zoneringsbouwsteen 
tijdens het mutatiemoment (nieuwe huurder of koper) lijkt logisch, tenzij het door een doe-het-zelver wordt 
uitgevoerd.  

4.3.2 Transmissie extern 

Eerste stap is om de transmissie van specifiek de woonkamer en keuken extra terug te brengen. In de light 
basisbouwsteen wordt de spouw van de gevel al gevuld met isolatiemateriaal. Hierdoor komt de Rc 
waarde van de wand op 1,3 m²K/W. Door een voorzetwand aan de binnenzijde te plaatsen kan de 
isolatiewaarde van de wand verhoogd worden naar 3,0 m²K/W. Momenteel zou hier 50-60 mm isolatie 
voor nodig zijn, wat samen met de afwerking van gipskartonplaat een pakket van 70-80 mm oplevert. Door 
in de voorzetwand een dampdichte folie aan te brengen welke goed aan de omliggende constructiedelen 
wordt bevestigd wordt de infiltratie van de gevels op de begane grond ook aangepakt.  
Voor de vloer, de gevels op de verdieping en de kozijnen op zowel begane grond als verdieping wordt de 
light basisbouwsteen gevolgd.  
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4.3.3 Transmissie intern 

Specifiek voor de zoneringsbouwsteen worden de interne warmtestromen aangepakt. Dit kan gedaan 
worden door het isoleren van de binnenwanden en het plafond. 
De plattegrond van de referentiewoning kent niet de ‘typische’ indeling van een doorzonwoning maar een 
afgesloten keuken en woonkamer. In dit geval wordt dan ook voorgesteld om de scheiding tussen 
woonkamer en keuken te verwijderen en nieuwe wanden naar de hal te plaatsen, zie figuur. 
 

 
 
 
Figuur 5: indeling woning in bestaande en mogelijk nieuwe toestand. 
 
Het is natuurlijk ook mogelijk de bestaande indeling te handhaven maar op deze wijze kent de maatregel 
geen intern ruimtebeslag, wordt de bruikbaarheid van de ruimte vergroot en wordt het aantal deuren 
(warmtelekken) gereduceerd. De deuren zullen ‘licht zelfsluitend’ worden uitgevoerd om onnodig open 
staan van de deuren te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door een zelfsluitende scharnier. Het ‘normale’ 
gebruik mag echter niet worden verstoord, wat een deurdranger bijvoorbeeld zou doen.. 

4.4 BOUWTECHNISCH RENOVATIEPROCES: INSTALLATIES 

4.4.1 Verwarming 

De basis voor de verwarming blijft aardgas. Dit kan opgewekt worden met een HR ketel of een HRe ketel 
om de (kleine) extra elektriciteitsconsumptie door de lokale verwarming te compenseren. De daardoor 
geproduceerde elektriciteit kan worden gebruikt of teruggeleverd. Essentieel is dat de woning twee 
thermostaten kent voor de twee zones (begane grond en verdieping) in de woning.  

4.4.1.1 Lokale verwarming 
De maatregelen die nodig zijn om de werkplek lokaal te verwarmen zijn gebaseerd op het TNO rapport 
lokale klimatisering [13]. Om decentrale verwarming mogelijk te maken zijn vanzelfsprekend lokale 
verwarmingsmiddelen nodig. Dit zijn in dit geval elektrisch verwarmde stralingspanelen die op 
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verschillende plaatsen in het meubilair zijn verwerkt. Dit zijn een paneel in de hoofdsteun om de nek te 
verwarmen, een paneel aan de bovenzijde van het bureau voor de armen en handen, een paneel aan de 
onderzijde van het bureau voor de bovenbenen en een paneel op de vloer voor de voeten. Deze panelen 
zijn allen apart regelbaar door de gebruiker. In de studie is het maximaal aangesproken vermogen van de 
stralingspanelen 100 W. Aangezien er nog een behoorlijke optimalisatieslag plaats kan vinden met 
betrekking tot positie, grootte en vorm van de panelen is dit een conservatieve schatting van het 
benodigde vermogen. Een temperatuursverlaging van de ruimtetemperatuur met twee graden lijkt 
acceptabel.  
Mogelijk is lokale verwarming door luchtverwarming ook een mogelijkheid. Hiervoor is een kanalennetwerk 
noodzakelijk indien de warmteproductie centraal in de woning blijft. Dat lijkt in een bestaande woning lastig 
te realiseren.  

4.4.2 Tapwater 

Het tapwatersysteem blijft grotendeels gelijk aan de huidige toepassing met uitzondering van de douche 
WTW. Deze warmt het koude water op met het afvalwater van de douche. Dit heeft een behoorlijke 
reductie van de tapwatervraag tot gevolg. 

4.5 NIET BOUWTECHNISCH RENOVATIEPROCES 

Doordat de voor het zoneren benodigde werkzaamheden beperkt blijven tot het interieur is een vergunning 
voor het realiseren ervan niet nodig. Bijkomend voordeel hiervan is dat deze renovatie goed individueel 
toepasbaar is. Dit tezamen maakt zoneren geschikt voor zowel (ver)huurders als kopers. Veel van de 
ingrepen kunnen ook door bewoners zelf worden uitgevoerd.  
Indien bv. woningbouwcorporaties zoneren willen toepassen worden de bewoners ‘gedwongen’ om lokale 
verwarming (in meubilair) aan te schaffen. Of bewoners hiertoe bereid zijn is de vraag. Daarnaast is dit 
meubilair momenteel niet beschikbaar. In het geval van een bewoner/eigenaar is dit probleem minder 
aanwezig.  

4.6 ENERGIEBESPARING 

4.6.1 Energieberekeningen zoneren 

Per basisbouwsteen is het effect van het zoneren uitgerekend. Dit is met TRNSYS gedaan waarbij in twee 
stappen het energieverbruik is bepaald. De eerste stap omvat het berekenen van het effect van het –
alleen- verlagen van de gewenste temperatuur op de verdieping (met uitzondering van de badkamer). De 
tweede stap is de energiebesparing die het isoleren van de vloer oplevert.  
De resultaten zijn in onderstaande figuren te zien. Het effect van het (extra) isoleren en het zoneren van 
de temperatuursverschillen is afzonderlijk bepaald. Te zien bij alle varianten is dat het aanbrengen van 
een temperatuurverschil meer effect heeft dan de extra isolatie. Dit is evident want lagere temperaturen 
verlagen de stookbehoefte. De vraag is ook in hoeverre bewoners deze maatregelen ook al (gedeeltelijk) 
toepassen: bv. het niet stoken op de slaapkamers. Dat is niet te achterhalen. 
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Figuur 6: effect van zoneren toegevoegd aan basisbouwsteen advanced. 
 
Effecten van zoneren bij een reeds goed geïsoleerde woning zijn in absolute zin beperkt: de post 
ruimteverwarming is nog maar een zeer beperkt deel van de totale primaire energievraag.  
 

effect zoneren medium
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Figuur 7: effect van zoneren toegevoegd aan basisbouwsteen medium. 
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effect zoneren light
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Figuur 8: effect van zoneren toegevoegd aan basisbouwsteen light. 
 
Zoals te verwachten is het effect van zoneren in combinatie met de basis bouwsteen light het grootst. Een 
extra besparing van 7% is mogelijk, en komt zo in de buurt van de, veel ingrijpendere, medium 
basisbouwsteen. De totale besparing is echter niet groot genoeg en het comfort in de woning wordt 
mogelijk minder door de lagere temperaturen op de verdieping.  

4.6.2 Energiegebruik lokale klimatisering 

Het geschatte benodigde vermogen om een werkplek met lokale klimatisering te verwarmen is 100W. 
Uitgaande van een, fictief, gebruik van de klimatisering van 2*2 uur per week, voor 5 maanden 
(stookseizoen) per jaar. Dit zou dan resulteren in een elektriciteitsgebruik van 8,4 kWh/jaar, ofwel 80 MJ 
primaire energie. Dit is minder dan 0,1% van het totale energiegebruik van de referentiewoning.  

4.7 BEOORDELINGSCRITERIA 

4.7.1 Energiebesparing 

De uiteindelijke besparing zal afhankelijk zijn van uitvoeringsvorm, woningindeling en staat van de woning 
en hoe de gebruiker er mee om wil gaan. De besparing lijkt in eerste instantie niet extreem groot, mede 
omdat in alle basisbouwstenen de post ruimteverwarming als behoorlijk is teruggebracht. 

4.7.2 Investeringskosten 

De maatregelen in deze bouwsteen kunnen voor een belangrijk deel gefaseerd uitgevoerd worden wat de 
investering beter te spreiden maakt. Daarnaast kan een belangrijk deel van de werkzaamheden door de 
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bewoner zelf worden uitgevoerd. Met name het na-isoleren van de begane grond aan de binnenzijde is 
hiervoor geschikt. Dit kan aanzienlijk schelen in de investeringskosten.  

4.7.3 Comfort 

Het comfort van de woning verandert: het basisniveau van de temperatuur op de verdieping wordt lager 
maar lokaal reageert het systeem snel op warmtevraag via het verwarmde meubilair.  

4.7.4 Gezondheid 

De isolerende maatregelen verminderen koudeval en tocht. Door de snelle reactietijd van het verwarmde 
meubilair is er minder discomfort te verwachten. 

4.7.5 Onderhoud 

Deze bouwsteen verandert weinig aan de externe onderhoudssituatie. 

4.7.6 Bouwvriendelijkheid 

Voor het verwarmd meubilair dient alleen een stekker in het stopcontact gestoken te worden.  
Het isoleren van plafond en binnenwanden vereist weinig tot geen breekwerk maar is wel arbeidsintensief 
omdat het niet te prefabriceren valt. Daarna zal de woning opnieuw behangen of geschilderd dienen te 
worden. Doordat de werkzaamheden niet erg complex zijn is doe het zelven en optie. In een aantal 
gevallen zal het zoneren in een (min of meer) bewoonde toestand plaatsvinden wat  niet als prettig door 
de bewoners zal worden ervaren.  

4.7.7 Renovatiesnelheid 

Is afhankelijk van de gekozen vorm maar het moet vrij snel kunnen gebeuren, bijvoorbeeld in twee of drie 
dagen. 

4.7.8 Ruimtebeslag 

Het intern ruimtebeslag van de na-isolatie is een nadeel. Zowel in vloeroppervlakte als in plafondhoogte. 
Van geval tot geval zal bepaald moeten worden of dit de bruikbaarheid van de woning in erge mate 
negatief beïnvloed. 

4.7.9 Verkoop-/verhuurbaarheid 

De maatregelen zullen neutraal scoren in vergelijking met een woning met een vergelijkbaar, 
conventioneel, isolatieniveau. Of het verwarmde meubilair onderdeel van de woning is of mee zal 
verhuizen is de vraag. Mogelijk dat dit de verkoop/verhuurbaarheid negatief beïnvloed.  

4.7.10 Gebruiksvriendelijkheid 

De bewoner hoeft zijn gedrag niet echt aan te passen. Het ‘stookgedrag’ op de verdieping zal moeten 
veranderen. Indien het systeem met de lokale verwarming als prettig wordt ervaren zal deze verandering 
door de bewoner snel geaccepteerd worden.  

4.7.11 Gebruikersafhankelijkheid 

De gebruikersafhankelijkheid van deze bouwsteen is vergelijkbaar met een normale woning. Met name het 
ingestelde temperatuurniveau op de begane grond en de verdieping zullen invloed hebben op het 
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energieverbruik. Dit is in niet anders dan bij een conventionele woning. Het ervaren comfort van de lokale 
verwarming zal in grote mate bepalen hoe met het temperatuurniveau op de verdieping wordt omgegaan.  

4.8 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 

Niet alle in deze bouwsteen genoemde maatregelen zijn momenteel beschikbaar in de vorm zoals ze 
toegepast zouden moeten worden om succesvol te zijn. Dit geldt met name voor het verwarmde meubilair.  
Ontwikkeling hiervan vereist ook verdergaande kennis van de fysiologische reactie op lokale verwarming; 
welke lichaamsdelen dienen opgewarmd te worden etc.  
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5 BOUWSTEEN EXERGIE 

5.1 INLEIDING 

5.1.1 Beschrijving exergiegedachte 

Aan exergie ligt de basisgedachte ten grondslag dat energie verschillende kwaliteitsniveaus kan hebben. 
Vaak wordt een energiedrager van te hoge kwaliteit (gas of elektra) ingezet voor een doel waar 
laagwaardige energie benodigd is. Door de kwaliteit van de energiedrager op de kwaliteit van de 
energiebehoefte af te stemmen, gaat geen kwaliteit van energie verloren. De kwaliteit van energie wordt 
aangeduid met exergie. 
 
Bekende voorbeelden zijn ventilatie met warmteterugwinning ten behoeve van ruimteverwarming en 
gebruik van warmte uit afvalwater van douche, bad, was- en afwasmachine of restwarmtebenutting van de 
koelkast tijdens het stookseizoen. Ook kan gedacht worden aan warmtebuffering tijdens de zomer. Zie 
onderstaand een voorbeeld van energiestromen van een exergieconcept, weergegeven in een 
Sankeydiagram. 

 
 
 
Wanneer een ruimte verwarmd wordt, kan volstaan worden met warm water van 30 of 40 graden Celsius. 
Vaak wordt een installatie echter geregeld op 70 tot 90 graden Celsius. Hierdoor wordt de kwaliteit van de 
warme energiebron niet goed ingezet. Om het water te verwarmen wordt gas verbrand of elektra benut. Dit 
zijn energiebronnen van zeer hoge kwaliteit. Zij kunnen behalve voor warmte ook gebruikt worden om 
arbeid te verrichten. Laagwaardige energie, bijvoorbeeld een medium zoals water met een temperatuur 
dicht tegen de ruimtetemperatuur aan, heeft veel beperktere mogelijkheden voor omzetting naar andere 
vormen van energie maar zijn bijvoorbeeld wel geschikt voor het verwarmen of koelen van een ruimte. De 
centrale gedachte achter de exergie benadering is de kwaliteit van de gevraagde energie zoveel mogelijk 
aan te sluiten bij de kwaliteit van de aangeboden energie. 
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5.1.2 Voorbeeld Exergiewoning 

 
Het woningontwerp Energie gevangen, ontworpen in 
het kader  van de competitie Exergiewoning,, bestaat 
uit een noord zuid georiënteerde woning. De 
gekromde noordzijde bevat nagenoeg geen 
gevelopeningen, alle verblijfsruimten liggen aan de 
zuidzijde. Hierdoor wordt maximaal gebruik  gemaakt 
van passieve zonne-energie. De schuine en 
uitkragende dakconstructies bieden ruimte voor 
zonnecellen en zonnecollectoren, de overstekken 
voorkomen oververhitting in de zomer. De inpandige 
verkeersruimten krijgen direct daglicht.  
 
De totale energievraag wordt beperkt door de 
compacte bouwwijze, de oriëntatie, de serre, goede 
naad- en kierdichting, zware isolatie en (warm) 
tapwater besparende maatregelen. De installatie 
bestaat uit:  

• Passieve zonne-energie maatregelen, een zonneboiler en terugwinning van energie uit warm 
rioolwater. 

• Een warmtepomp die de warmte uit afgevoerde ventilatielucht benut. De gewonnen energie wordt 
opgeslagen in een zonneboilercombi, ten behoeve van warm tapwater en ruimteverwarming. De 
benuttingsgraad van het systeem wordt vergroot door toepassen van hot-fill apparatuur. De 
elektrische energie voor de warmtepomp wordt zoveel mogelijk verkregen via een netgekoppeld 
PV-systeem. 

• Het overgebleven deel van de energievraag wordt ingevuld met fossiele brandstoffen. Om dit 
zoveel mogelijk te beperken wordt apparatuur met een hoog rendement toegepast. 

 

 
 

actief

passief

LTV

HTK

LTV

HTK



  

 
SenterNovem/Rigoureus WP 4 oktober 2009 
rapportage bouwstenen - 22 - 

 

5.1.3 Strategie 

 
Exergie is in principe een universeel uitgangspunt. Voor bestaande bouw is het mogelijk om een aantal 
exergie uitgangspunten en maatregelen toe te passen. De belangrijkste stap voor de bestaande bouw blijft 
echter altijd vraagbeperking, dus de eerste stap is het beperken van zowel transmissie als 
ventilatieverliezen. De basisbouwsteen geeft hieraan invulling. Het benutten van de energie reststromen 
uit ventilatie en warm afvalwater is de volgende stap. 

5.1.4 Energievraag en –aanbod 

 
Een randvoorwaarde voor het exergieconcept is de toepassing van systemen waarbij heel weinig exergie 
verloren gaat tijdens processen. Goed toepasbaar is bijvoorbeeld laag temperatuurverwarming. Het kleine 
temperatuurverschil zorgt ervoor dat er zo min mogelijk exergie verloren gaat tijdens het proces. Laag 
exergie afgiftesystemen maken het mogelijk om in principe alle duurzame laagwaardige energiebronnen 
voor ruimteklimatisering toe te passen. Voor die energiegebruikers die in traditionele situatie hoogwaardige 
energie (elektriciteit) vragen, zoals alle ‘stekkerapparatuur’, is het van belang om zoveel mogelijk 
apparaten te verschuiven van huishoudelijk gebonden naar gebouw gebonden, zoals hot-fill toepassingen 
voor wassen, drogen, vaat. 
 
Behalve het afstemmen van de kwaliteit van de energiebron op de energiebehoefte, gaat exergie ervan uit 
dat zo min mogelijk energie en exergie verloren gaat. Wanneer voor een proces hoogwaardige energie in 
de vorm van warm water (bijvoorbeeld 70 graden Celsius) wordt gebruikt, kan na het proces de 
restwarmte uit het afvalwater (bijvoorbeeld 50 graden Celsius) teruggewonnen worden. Deze restwarmte 
kan daarna weer gebruikt worden als laagwaardige energiebron voor bijvoorbeeld ruimteverwarming. 

  

 
 
Ruimteverwarming, verlichting, warm tapwater, koeling en ventilatie hebben elk hun eigen specifieke 
energievraag, maar ook restwarmte. De uitdaging van de exergiegedachte is aanbod van energie 
gebaseerd op de specifieke vraag en optimaal benutten van restwarmte. Onderstaand een overzicht van 
energievraag en –aanbod. 
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Tabel : Overzicht energievraag- en aanbod. 

 

 Kwaliteit benodigde 

vraag 

Vaak aangeboden Alternatieven 

Ruimteverwarming 

 

20 °C 30-90 °C LTV 

Goede isolatie, geen warmteverliezen 

Bodem als buffer/bron 

 

Verlichting 

 

Licht Lampen Daglicht maximalisatie 

Warm tapwater, 

 

40 °C  60°C Laag temperatuur tapwater (legionella!; ook 

uitvoeringsrisico) 

Winteroptimalistie zonnecollector 

Douche WTW 

Korte tapleidingen, plaatsing buffervaten bij 

tappunten (50 % � 80 % bij T = 40 °C) 

Koeling  

 

Laag temperatuur 

koeling 

Hoog temperatuur 

koeling 

Woning zonder koeling 

Ventilatie 

 

Lucht van 18 °C   

7 °C  koelkast 

-18 °C  vriezer 

Koelkast/Vriezer Hybride koelkast 

Benutten restwarmte 

Wasmachine/droger 

Vaatwasser 

 Drogen met afvalwarmte/zonnewarmte 

LT wassen  

Benutten restwarmte 

Hot-fill 

Combi wasmachine & droger maken? 

 

Huishoudelijk 

Overige elektrische 

apparatuur 

Elektriciteit via het 

net 

PV 

Gebruik van restwarmte 
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5.2 MAATREGELEN  

5.2.1 Stappenplan 

Voor een goede toepassing van het exergieconcept is het belangrijk dat optimaal gebruik wordt gemaakt 
van passieve en actieve zonne-energie. Hiervoor zijn de oriëntatie, bezonning en beschaduwing van de 
bestaande woningen belangrijke randvoorwaarden. Om zoveel mogelijk gebruik te maken van 
laagwaardige energiebronnen is de aanwezigheid van lokaal aanwezige duurzame laagwaardige warmte 
of een bestaand warmtenet van veel toegevoegde waarde. 
 
Voor de installaties zijn onderstaande processtappen van belang. 

− Toepassen van laag exergie afgiftesystemen (LTV, HTK): hierdoor is het mogelijk om voor 
ruimteklimatisering duurzame laagwaardige energiebronnen te gebruiken. 

− Voor energiegebruikers die hoogwaardige energie (elektriciteit) vragen (stekkerapparatuur): 
zoveel mogelijk apparaten verschuiven van huishoudelijk gebonden naar gebouwgebonden (hot-
fill). 

− Optimaal benutten van vrijkomende energiestromen (restwarmte). 
 
Essentieel is ook het management van de energiestromen, dat wil zeggen wanneer en waarvoor worden 
de energiestromen gebruikt. Hierbij is de basisvolgorde: 
Directe toepassing (zonder interventie van warmtepompen of andere nabewerking). 
Toepassing op termijn door buffering (korte termijn buffering, middellange termijn buffering). 
Toepassen met nabewerking van de temperatuurniveaus, bijvoorbeeld middels warmtepompen. 
 
Voor de bestaande bouw zijn, in verband met de verschillende bestaande stedenbouwkundige en 
bouwkundige uitgangssituaties meerdere oplossingsrichtingen mogelijk c.q. noodzakelijk.  
Twee voorbeelden: 

− Een exergie renovatieconceptlijn waarbij (op beperkte schaal) gebruik wordt gemaakt van een 
gasinfrastructuur.  

− Een gasloze exergie renovatieconceptlijn.  
Voor beide lijnen worden varianten gegeven voor een ‘zongeoriënteerde” situatie (d.w.z. gunstige 
uitgangspunten voor gebruikmaking van zon thermisch en zon PV) en situaties waar dit niet het geval is. 
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gasinfrastructuur gasloos 
zon georiënteerd niet zon georiënteerd zon georiënteerd niet zon georiënteerd 
Verbeterde isolatie  

Rc = 3,5 m2K/W 

 

Isolerende beglazing 

 

Verbeterde ventilatie, 

vraaggestuurd of WTW 

 

Douchet 

 

Cv-ketel HR107 

 

Verbeterde isolatie  

Rc = 3,5 m2K/W 

 

Isolerende beglazing 

 

Verbeterde ventilatie, 

vraaggestuurd of WTW 

 

Douchet 

 

Micro WKK (Bijvoorbeeld 

HRe ketel) 

 

 

 

Verbeterde isolatie  

Rc = 3,5 m2K/W 

 

Isolerende beglazing 

 

Verbeterde ventilatie, 

vraaggestuurd of WTW 

 

Douchet 

 

Warmtepomp met bronnen, 

zoals ventilatielucht en riool 

of bodemlus; WKO bij 

collectieve systemen 

 

Verbeterde isolatie  

Rc = 4 m2K/W 

 

Isolerende beglazing 

 

Verbeterde ventilatie, 

vraaggestuurd of WTW 

 

Douchet 

 

Warmtepomp met bronnen, 

zoals ventilatielucht en riool 

of bodemlus; WKO bij 

collectieve systemen 

Gebouwgebonden  

PV panelen ca. 15 m2 

Zonneboiler ca. 3,5 m2 

Beperking 

elektriciteitsverbruik 15% 

Beperking 

elektriciteitsverbruik 15% 

PV panelen ca. 15 m2 

Zonneboiler ca. 3,5 m2 

Beperking 

elektriciteitsverbruik 15% 

winturbine 

Beperking 

elektriciteitsverbruik 25% 

 

5.2.2 Maatregelen bouwkundig 

 
Allereerst wordt, overeenkomstig de basisbouwsteen, uitgegaan van vraagbeperking door verbetering van 
thermische isolatie en beperking van infiltratie- en ventilatieverliezen (kierdichting, gecontroleerde en 
beheersbare ventilatie). Anders dan bij nieuwbouw zijn de stedenbouwkundige (oriëntatie, beschaduwing, 
aanbod van duurzame energie) en bouwkundige situatie in grote mate bepalend voor de uiteindelijke 
uitwerkingen maatregelen. 

5.2.3 Maatregelen installatietechnisch 

 
Warmte afgiftesystemen 
Waar bij nieuwbouw laag exergie afgiftesystemen in de vorm van vloer- en/of wand verwarming/koeling 
een absolute randvoorwaarde vormen, zijn bij de bestaande bouw de mogelijkheden beperkter. Wel zullen 
door na-isolatie bestaande radiatoren vaak geschikt zijn voor lagere aanvoertemperaturen. 
Vloerverwarming in bestaande bouw is soms mogelijk door dunne droge opbouwsystemen. 
Wandverwarming (en plafondverwarming) biedt wat meer mogelijkheden (zoals droge systemen met 
prefab wandpanelen).  
 
Warmteterugwinning 
Warmteterugwinning kan plaatsvinden op ventilatielucht en (alle) afvalwaterstromen waarbij de 
bouwkundige situatie vaak bepalend is. Warmteterugwinning op ventilatielucht in de bestaande bouw is op 
zich effectiever dan bij extreem geïsoleerde nieuwbouw omdat de kantelpunt temperatuur lager ligt. Door 
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warmteterugwinning op het douchewater en afvalwater van de wasmachine toe te passen worden de 
afvalstromen kleiner. 
 
Goed toepasbaar voor bestaande bouw is lokale gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning 
(klimaatradiatoren) omdat hier geen kanalenwerk in de woning nodig is. Ook natuurlijke decentrale 
vraaggestuurde ventilatiesystemen, in combinatie met een warmtepompboiler op de mechanische 
afzuiging, is een toepasbaar ventilatieconcept. 
 
Opwekkingssystemen 
In de exergiewoning wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van passieve zonne-energie. De 
toepasbaarheid is afhankelijk van de stedenbouwkundige situatie. Voor de bereiding van warm tapwater 
en ruimteverwarming wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van actieve zonne-energie. Door een 
voldoende grote zonnecollector kan in een groot deel van de warmtebehoefte voor warm tapwater en een 
deel van de ruimteverwarming worden voorzien. 
 
De rest van de warmte wordt bij voorkeur gegenereerd door warmte van een warmtedistributienet of de 
toepassing van een warmtepomp. Door de beperkte warmtevraag van de woning kan direct de warmte van 
een warmtepomp gebruikt worden. Het rendement (COP) van de warmtepomp wordt hierdoor hoog. 
 

5.3 BOUWTECHNISCH RENOVATIEPROCES 

5.3.1 Bouwkundige maatregelen  

De aanpassing van de bouwkundige voorzieningen om de woning energiezuinig te maken kunnen 
afhankelijk van de situatie problemen geven. Wanneer de woning zo goed mogelijk geïsoleerd wordt kan 
de energiebehoefte aanzienlijk beperkt worden. De bestaande verwarmingselementen kunnen dan 
gebruikt worden als (laag temperatuur) warmteafgiftesysteem. 
 
Voor de toepassing van klimaatradiatoren met decentrale warmteterugwinning op de ventilatielucht 
kunnen een aantal radiatoren vervangen worden door klimaatradiatoren. Wanneer een centraal 
gebalanceerd ventilatiesysteem wordt toegepast moet de woning voorzien kunnen worden van kanalen. 
Het warmteverlies door ventilatie kan hierdoor kleiner worden. 

5.3.2 Installatietechnische maatregelen  

 
Om zo veel mogelijk warmte terug te winnen moeten bij de douche en de wasmachine een warmte-terug-
win installatie geïnstalleerd worden. Bij de douche kan deze geïntegreerd worden in de douchebak. Bij de 
wasmachine moet dit op een andere manier opgelost worden. Voor het toepassen van een hot-fill 
vaatwasser en wasmachine zijn aparte leidingen nodig. 
 
Voor de toepassing van een warmtepomp in plaats van een combiketel hoeft in de woning niet veel 
aangepast te worden. De warmtepomp neemt niet veel meer ruimte in. Wel moet er een verbinding 
worden gemaakt met de bronnen. Buiten de woning moet een warme en een koude bron worden 
aangebracht. Eventueel kan ook gekozen worden voor een mono bron. 
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Bij een aansluiting voor stadsverwarming zijn geen bronnen nodig. Wel moet een warmtewisselaar 
geïnstalleerd worden om warm tapwater of warm water voor de centrale verwarming te bereiden. 

5.3.3 elektriciteitsgebruik 

Om het elektriciteitverbruik te reduceren kunnen de volgende maatregelen worden genomen, deze zijn 
alleen moeilijk uit te voeren bij bestaande bouw: 

• Cultfilm koelers en vriezers (nog te ontwikkelen) 
• Laagspanningsnet (gelijkstroom) 
• Hot-fill wasmachine 
• Hot-fill vaatwasser 

 

5.4 ENERGIEBESPARING 

Op de volgende wijze wordt gebouwgebonden en gebruikersgebonden energie bespaard: 
Door de vraag naar energie te beperken. 
Door restwarmte efficiënt te gebruiken. 
 
Onderstaand een overzicht van de toegepaste maatregelen. 

− Toepassing van basisbouwsteen.  
− Verbeterde ventilatie, vraaggestuurd of WTW 
− Warmtepomp met bronnen, zoals ventilatielucht en riool of bodemlus;  
− Zonneboiler ca. 3,5 m2 

− Douche WTW 
− Hot-fill vaatwasser 
− Hot-fill wasmachine 

 
Nieuwe technieken die aansluiten bij de exergiegedachte zijn: 

− Warmteterugwinning uit overige afval water stromen (wasmachine, vaatwasser, riool, e.d.) met 
geïntegreerde warmteopslag.  

− Warmteterugwinning uit overige warmte stromen (wasdroger, afzuigkap, oven e.d.) met 
geïntegreerde warmteopslag. 

− Tapwatersysteem op 40 °C, legionella vrij. 
− Koel/vriesapparatuur gekoppeld aan buitenklimaat. 
− Optimalisatie daglichttoetreding, bijvoorbeeld toepassen solatube. 

 
De toepassing van een warmtepomp in de woning zorgt ervoor dat zeer efficiënt warmte wordt opgewekt. 
De warmte die wordt bereid sluit goed aan bij de behoeftes die er in de woning zijn.  
 
Met name in de eerste stap, vraagbeperking, wordt veel gas bespaard door isolerende maatregelen, zie 
basisbouwsteen. Bij de volgende stappen wordt ook het gasverbruik voor warm tapwater beperkt. Middels 
PV kan een deel van de elektriciteitsvraag worden ingevuld. 
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5.5 BEOORDELINGSCRITERIA 

Voor de bouwsteen exergie wordt aangegeven wat de verschillen zijn in beoordeling ten opzichte van de 
basisbouwsteen. 

5.5.1 Energiebesparing 

Afhankelijk van de gekozen mogelijkheden binnen exergie zal de besparing groter of kleiner zijn. 
Aangezien exergie zich ook richt op tapwater (douche WTW) en gebruiksgebonden elektriciteitsgebruik 
(hot-fill) is er maar beperkte overlap met de basisbouwstenen. Dit maakt dat exergie een (energetisch) 
zinvolle aanvulling op de basisbouwstenen kan zijn.  

5.5.2 Investeringskosten 

 
De extra investeringskosten voor het toepassen van de exergie bouwsteen ten opzichte van de 
basisbouwsteen zijn: 

• Verbeterde ventilatie, vraaggestuurd of WTW 
• Warmtepomp met bronnen, zoals ventilatielucht en riool of bodemlus 
• Zonneboiler, ca. 3,5 m² 
• Douche WTW 
• Hot-fill vaatwasser (+ aanleg leidingen) 
• Hot-fill wasmachine 

 
Hiervan is het aanleggen van een warmtepomp in combinatie met een grondbron een aanzienlijke 
investering.  

5.5.3 Comfort 

 
De verschillen ten opzichte van de basisbouwsteen betreffen het toepassen van een warmtepomp en PV. 
Beide technieken hebben niet direct invloed op het comfort. De belangrijkste winst voor het comfort volgt 
uit het toepassen van de basisbouwsteen. 

5.5.4 Gezondheid 

 
Idem als bij comfort. 

5.5.5 Onderhoud 

 
Het toepassen van een warmtepomp en zonneboiler vragen meer kosten voor onderhoud. De 
onderhoudskosten zullen dus stijgen. De onderhoudssituatie van de schil (kozijnen, dak, gevel) verandert 
niet.  

5.5.6 Bouwvriendelijkheid 

De afmetingen van de warmtepomp moeten passen in de woning. In het algemeen zal de warmtepomp 
(iets) groter zijn dan een Cv-ketel. Voor het toepassen van PV zal het dak de juiste oriëntatie moeten 
hebben. 
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Voor het toepassen van hot-fill apparaten zijn nieuwe leidingen nodig. In de bestaande bouw kan dit 
ingrijpend zijn om aan te leggen. 
 
Installateurs moeten bekend zijn met de technieken. Dit zal op dit moment niet altijd zo zijn. 

5.5.7 Renovatiesnelheid 

Verschil ten opzichte van bouwsteen 1 zijn met name de extra werkzaamheden voor de aansluiten van de 
bron voor de warmtepomp en het aanbrengen van nieuwe leidingen voor hot-fill apparaten. 

5.5.8 Ruimtebeslag 

De warmtepomp is groter dan de Cv-ketel. Hiervoor zal ruimte nodig moeten zijn in de woning. Ook voor 
het boilervat, indien een collector wordt geplaatst zal ruimte moeten worden gereserveerd.  

5.5.9 Verkoop-/verhuurbaarheid 

Indien het ruimtebeslag niet al te groot is en de installaties weinig onderhoud vergen lijkt er weinig invloed 
op de verkoop-/verhuurbaarheid te zijn.  

5.5.10 Gebruiksvriendelijkheid 

Voor een aantal maatregelen zijn er weinig problemen met gebruikersvriendelijkheid te verwachten 
(douche WTW, hot-fill). Een warmtepomp reageert mogelijk anders dan een conventionele ketel, daarvoor 
zal de bewoner goed geïnstrueerd moeten worden.   

5.5.11 Gebruikersafhankelijkheid 

Indien de installaties correct functioneren en aanpassingen van de bewoners niet nodig zijn, is de 
bouwsteen niet gebruikersafhankelijk. Anders wordt het als de bewoners zelf de installatie gaan 
inregelen/onderhouden.  
 

5.6 TOEKOMSTPERSPECTIEF 

Met name meergezinswoningen met een bestaand collectief systeem lenen zich voor de exergie 
bouwsteen omdat het vaak rendabeler is om collectieve bronvoorzieningen aan te leggen en hier 
bovendien een distributiesysteem aanwezig is. Meergezinswoningen met platte daken bieden daarnaast 
mogelijkheden voor collectieve zonsystemen (PV, thermisch), zonder dat oriëntatie een belemmerende 
factor hoeft te zijn. 
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6 VRAAG AANBOD AFSTEMMING 

6.1 INLEIDING 

De eerste stappen in de Kyoto piramide betreffen het beperken van de energievraag. We gaan er daarom 
van uit dat vraagbeperking van ruimteverwarming middels één van de varianten van de basisbouwsteen. 
Zie referentie [6]. Daarnaast is ook beperking van het elektriciteitsgebruik door onder meer standby-killers 
en A label apparatuur gerealiseerd.  
 
De derde stap in de Kyoto piramide om de behoefte aan fossiele energie van een woning te verlagen is de 
inzet van duurzame energie. Duurzame energie kan worden gewonnen in de vorm van warmte of 
elektriciteit. De meest voor de hand liggende vorm van duurzame warmte is passieve zonne-energie (het 
invangen van zonnewarmte door ramen om het huis te helpen verwarmen). Deze vorm van duurzame 
energie maakt een essentieel onderdeel uit van de passief huis bouwsteen en wordt hier dan ook niet 
verder behandeld. 
Mogelijkheden om warmte of elektriciteit duurzaam op te wekken zijn beschreven in referentie [6]. De 
belangrijkste opties zijn PV-panelen voor elektriciteit en zonnecollectoren voor warmte.  
 
Alle vormen van duurzame energie hebben als nadeel dat het aanbod ervan vaak niet overeen komt met 
de vraag naar energie. Dat geldt op korte termijn, bijvoorbeeld met een PV paneel, dat overdag elektriciteit 
opwekt, terwijl de vraag naar elektriciteit ’s avonds het grootst is als de bewoners thuis zijn (voor 
verlichting, ontspanning, koken etc.). Ook duurzame warmte wordt vaak overdag opgewekt, als de 
zonnestraling het sterkst is terwijl de behoefte aan bijvoorbeeld warm tapwater ’s ochtends of ’s avonds 
het grootst is, als de bewoners douchen of in bad gaan. 
 
Ook op langere termijn geldt hetzelfde probleem: ’s zomers is het aanbod aan zonnewarmte en PV-
elektriciteit het grootst, terwijl de behoefte aan energie in de winter het grootst is, met name warmte voor 
ruimteverwarming, en elektriciteit voor verlichting. Voor windenergie gaat deze lange termijn mismatch niet 
op: ’s winters waait het vaak harder en vaker dan ’s zomers. 
 
Het afstemmen van vraag en aanbod van energie kan op een aantal manieren gebeuren: 
verplaatsen van vraagmoment (het aanbodmoment van duurzame energie is nauwelijks te beïnvloeden). 
Zo zou de wasmachine pas aan kunnen gaan als er voldoende aanbod van energie (elektriciteit en of 
warmte) is. 
opslaan van energie tussen aanbod- en vraagmoment. 
 
Hier wordt in de volgende hoofdstukken verder op ingegaan. 

6.2 MAATREGELEN 

Om het principe van vraag en aanbod matching toe te passen op de Rigoureus woning is een aantal 
maatregelen nodig. Omdat de oplossingen voor elektriciteit en warmte nogal verschillen, worden deze in 
de volgende hoofdstukken apart behandeld. 
 
De eerstgenoemde methode in het vorige hoofdstuk om vraag en aanbod van zonnewarmte op elkaar af 
te stemmen is het verplaatsen van het vraagmoment. De verwachting is echter dat het verschuiven 
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maximaal een halve dag mag duren en lijkt dus alleen mogelijk voor de korte termijn. Voor de lange termijn 
(seizoen) voldoet deze oplossing niet en hebben we opslag van warmte nodig. Het ligt dus voor de hand 
om in eerste instantie opslag van warmte te onderzoeken als er voor de lange termijn toch al opslag nodig 
is. Overigens kan de opslag ook dienen om de warmte van een min of meer continu draaiende, relatief 
kleine warmtepomp (met een thermisch vermogen van 2-5 kW) te bufferen. 

6.2.1 Opslag van warmte 

Opslag van warmte kan op verschillende manieren gebeuren [bron: Jean Christophe Hadorn, Thermal 
Energy Storage for Solar and Low Energy buildings, State of the Art report IEA Solar Heating and Cooling 
Task 32, June 2005]. De meest kansrijke zijn: 
 

• Opslag in water. Dit gebeurt momenteel vooral in de Duitssprekende landen, waarbij de 
vatgrootte bij individuele woningen varieert van 100 liter tot ca. 2 m3. Wijksystemen zijn 
aanzienlijk groter met opslagvolumes tot 100 m3. Opslagdichtheid is typisch 0.3 GJ/m3. 

• Opslag in PCM’s (Phase Change Materials). Dit wordt momenteel vooral toegepast in muren en 
plafonds om de thermische massa van een (lichtgewicht) woning te vergroten. Ervaringen uit de 
IEA Solar heating and Cooling taak 32 laten zien dat deze vorm van warmteopslag minder 
geschikt is voor opslag van warm tapwater, enerzijds door de beperkte warmteoverdracht van de 
opgeslagen warmte naar het tapwater en anderzijds door de beperkte voelbare warmtecapaciteit 
van het PCM materiaal. 

• Opslag in TCM (Thermo Chemische Materialen). Warmte wordt hierbij in een fysisch-chemisch 
proces gebruikt voor de (omkeerbare ) omzetting van bepaalde materialen. In principe biedt TCM-
opslag een tweetal voordelen: 

o Compacte opslag (in theorie typisch 1-1.5 GJ/m3), 
o Geen warmteverliezen, wat vooral voor seizoensopslag een voordeel is 

Deze vorm van opslag staat echter nog ver van praktische toepassing. Grootste 
knelpunten zijn de warmteoverdracht tussen opgeslagen warmte en toepassing en de 
kosten. 

 
De opgeslagen warmte kan voor een drietal doelen worden gebruikt: 

• Ruimteverwarming, 
• Warm tapwater, 
• Hot-fill van bijvoorbeeld vaatwasser en wasmachine. 

 
Om de potentie van warmteopslag na te gaan is een wateropslagsysteem gemodelleerd in Matlab. Het 
model wordt in bijlage 2 verder toegelicht. De opgeslagen warmte wordt gebruikt voor ruimteverwarming, 
warm tapwater en hot-fill van vaatwasser en wasmachine. Resultaten van de modellering worden 
besproken in hoofdstuk 6.4.1. 

6.2.2 Aanpassen van het vraagmoment van warmte 

Van de drie genoemde toepassingen voor duurzame warmte (ruimteverwarming, warm tapwater en hot-fill) 
is het aanpassen van het vraagmoment van ruimteverwarming het moeilijkst. Het is makkelijker om 
(zonne)warmte tijdelijk te bufferen in de thermische massa van de woning (opslag). Voor warm tapwater 
zijn er iets meer mogelijkheden. Gedacht kan worden aan het verleiden van de bewoner om de tijd van zijn 
douche of bad aan te passen aan de hoeveelheid gewonnen zonnewarmte. Dat kan wellicht als de 
bewoner zich daarvoor beloond voelt, bijvoorbeeld door de geldelijke besparing door later te douchen 
zichtbaar te maken. 
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Aanpassen van het vraagmoment voor hot-fill lijkt het meest haalbaar, bijvoorbeeld door de bewoner de 
mogelijkheid te geven een maximale wachttijd op de vaatwasser of wasmachine in te stellen. Na afloop 
van die wachttijd start het wasprogramma. Een intelligente regeling bepaalt aan de hand van het aanbod 
aan duurzame warmte het startmoment– binnen de door de bewoner opgegeven tijdsspanne. 

6.2.3 Aanpassen van het vraagmoment van elektriciteit 

Ook voor elektriciteit bekijken we verschuiving van het vraagmoment en opslag van (duurzame) 
elektriciteit. We gaan er daarbij van uit dat het volgende al gedaan is om het energieverbruik te 
verminderen:  
Het minimaliseren van het stand-by verbruik en het gebruik van efficiënte apparatuur, voornamelijk 
efficiënte verlichting (spaarlampen) en een A label koel/vriescombinatie in plaats van en aparte (niet 
energiezuinige) koelkast en vriezer. 
 
Tabel 6.1: Indicatie van belangrijkste elektriciteitsgebruikers na het elimineren stand-by verbruik en gebruik 
van een A label koel/vriescombinatie  

gebruiker kWh/jr MJ primair/jr 

Wasdroger 599 5529 

Audio/ video/ communicatie 389 3590 

Vaatwasmachine 306 2824 

Wasmachine 231 2132 

Koel/vriescombi 224 2068 

 
Grote elektriciteitsconsumenten zijn o.m. wasdroger, wasmachine en vaatwasser. Verschuiven van het 
vraagmoment van vaatwasser en wasmachine is in het vorige hoofdstuk al aangestipt. Verschuiven van 
het vraagmoment van de wasdroger lijkt geen goede optie, tenzij gecombineerd met de wasmachine. 
Natte was een tijd laten staan zal weinig huisvrouwen of huismannen aanspreken. Overigens zijn hier 
andere oplossingen voorhanden, in toenemende mate van duurzaamheid, in primaire energie: 
Gasdroger, besparing op primaire energie ca. 50% (1100 MJ/jr)1 
Wasdroger met warmtepomp, besparing op primaire energie ca. 65% (1400 MJ/jr)2 
Voeden van de droger met warmte uit de zonneboiler, besparing op primaire energie ca. 75% (1600 
MJ/jr)3 
het maken van een drooghok in huis, verwarmd met afvalwarmte van bijvoorbeeld de koelkast, besparing 
op primaire energie 100% (2100 MJ/jr) 
 
Verschuiven van het gebruik van apparatuur lijkt niet erg haalbaar, mensen willen audiovisueel vermaak 
op het moment dat ze daar zin in hebben. Verschuiven van het vraagmoment van de koelkast is wel 
mogelijk indien gecombineerd met opslag van koude in de koelkast, bijvoorbeeld door gebruik van PCM 
(Phase Change Materials). Op die manier zou in tijden van beschikbaarheid van duurzame elektriciteit 
overdag koude voor later gebruik kunnen worden opgeslagen. 
 
Verschuiven van het vraagmoment van bijvoorbeeld de koelkast kan ook helpen de piekvraag aan 
elektriciteit in het huishouden te vermijden of verminderen. Indien de koelkast zou kunnen communiceren 

                                            
1 Vermijden van de verliezen in de elektriciteitscentrale 50% 
2 Aangenomen COP van de warmtepomp 3 
3 Aangenomen dat de relatieve bijdrage van de zonneboiler aan de droger even groot is als die aan de 
hot-fill van wasmachine en vaatwasser 
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met andere elektrische apparaten of met een unit in de meterkast die het momentane elektriciteitsverbruik 
bijhoudt, zou bijvoorbeeld kunnen worden voorkomen dat de koelkast ’s morgens aanslaat terwijl er dan 
allerlei andere apparatuur (verlichting, broodrooster etc.) ook aanstaat. Dat voorkomt dat de 
elektriciteitscentrales extra capaciteit moeten aanschakelen (vaak met een lager rendement dan dat van 
de basislast) om de elektriciteitspiek op te vangen. Wanneer in de toekomst de prijs van elektriciteit gaat 
afhangen van de vraag (hoge prijzen tijdens pieken), zal vermijden of verminderen van de piekvraag een 
geldelijke besparing voor de bewoner opleveren. 

6.2.4 Opslag van elektriciteit 

De andere optie is het opslaan van de duurzaam opgewekte elektriciteit. Dat kan op verschillende 
manieren: 

• Lokale opslag in bijvoorbeeld batterijen 
• lokale opslag via productie van waterstof. 
• opslag in het elektriciteitsnet. 

 

6.2.4.1 Lokale opslag in bijvoorbeeld batterijen 
In een aantal projecten wordt opslag van elektriciteit al toegepast, bijvoorbeeld in het Zonnehuis in 
Castricum [bron: http://www.xs4all.nl/~sens/toepassingen/autonoom/autotour/castricum.html]. Probleem is 
de beperkte opslagcapaciteit van accu’ s. Om de dagelijkse elektriciteitsbehoefte van een huishouden te 
kunnen bufferen zijn zo’n 10 grote lood zwavelzuur accu’s, zoals nu in auto’s toegepast, nodig4. Opslag 
voor een week of langer wordt dan een probleem. 
 
Lood zwavelzuur accu’s zijn voor het bufferen van elektriciteit echter minder geschikt omdat de levensduur 
snel achteruit gaat als de accu gedurende langer tijd minder dan 80% is geladen. Voor een dagelijkse 
volledige laad ontlaad cyclus zijn ze dus ongeschikt. 
 
Nieuwere typen accu’s zoals Li-ion accu’s, zoals toegepast in de Toyota Prius kennen deze nadelen niet. 
Hun energie dichtheid is met ca. 400 Wh/l ongeveer een factor 4 beter dan van lood zwavelzuur accu’s 
[bron: http://www.electricitystorage.org/], en de verwachting is dat dit over 10 jaar nog een factor 5 
beter is. De huidige prijs van Li-ion accu’s is met 1000 €/kWh ongeveer 7 keer zo duur als een lood 
zwavelzuur accu, ook hier wordt een forse verlaging verwacht over 10 jaar (naar 200 €/kWh). 
 
Een interessante optie lijkt daarom de combinatie van elektriciteitsopslag met elektrisch vervoer. Gesteld 
dat over 10 jaar 50% van alle huishoudens een elektrische auto bezitten, is de opslagcapaciteit per 
huishouden 50% van 30 kWh = 15 kWh. Deze auto’s staan het grootste deel van de dag stil en staan dan 
ergens in de wijk geparkeerd. Door aansluiten op het elektriciteitsnet kunnen ze van duurzame elektriciteit 
worden voorzien. Hierop wordt verderop nader ingegaan onder ‘opslag in het net’. 
 
Mocht de penetratie van elektrische auto’s achterblijven bij de groei van de duurzaam opgewekte 
elektriciteit in de wijk, dan kan lokale opslag ter grootte van 10-15 kWh per huishouden als 
transitietechnologie worden overwogen. 
 

                                            
4 Dagelijkse behoefte aan elektriciteit: 3350 kWh/a /365 dagen = 9 kWh/dag; energieinhoud van een 80 Ah 
accu: 12V x 80Ah/1000 W/kW =1 kWh. 



  

 
SenterNovem/Rigoureus WP 4 oktober 2009 
rapportage bouwstenen - 34 - 

6.2.4.2 Lokale opslag via productie van waterstof. 
In een toekomstige woning zou de energievoorziening kunnen gebeuren middels een micro  warmtekracht 
unit op basis van een brandstofcel. Deze brandstofcellen werken in principe op waterstof. 
 
Een overschot aan duurzaam opgewekte elektriciteit zou gebruikt kunnen worden voor de productie van 
waterstof. Grootste nadeel is het rendement van de cyclus. De productie van waterstof uit elektriciteit heeft 
een rendement van 70- 80%. Bij het omzetten van waterstof in elektriciteit is het rendement over 10 jaar 
naar verwachting niet hoger dan 50%. Weliswaar komt een deel van de energie als warmte vrij, die nuttig 
ingezet kan worden voor ruimteverwarming en warm tapwater, maar de kwaliteit van warmte is veel lager 
dan die van elektriciteit. Al in al wordt er slechts 70-80% x 50% = 35-40% van de oorspronkelijke 
elektriciteit weer in elektriciteit omgezet. Zoals hieronder zal blijken, zijn er betere alternatieven voor 
elektriciteitsopslag. 
 

6.2.4.3 Opslag in het net 
Het momentane overschot aan duurzaam opgewekte elektriciteit kan ook in het net worden opgeslagen. 
Indien heel Europa zou worden gekoppeld middels een zogenaamd ‘supergrid’, dan is er altijd wel een 
plek waar een eventueel overschot aan duurzaam opgewekte elektriciteit kan worden gebruikt.  
Hier wordt verder niet op ingegaan omdat de bouwstenen en concepten van Rigoureus zich beperken tot 
woningniveau. De analyse geeft echter aan dat een systeem van lokale batterijen voor elektriciteitsopslag 
in combinatie met opslag in het net goede mogelijkheden biedt voor piekschering en nuttig gebruik.  
 

6.3 BOUWTECHNISCH RENOVATIEPROCES 

6.3.1 Warmte 

Bouwtechnisch zijn de belangrijkste zaken de installatie van een zonnecollector met opvangvat. Zoals al 
eerder vermeld, is ruimtebeslag van het vat een mogelijk knelpunt, met name als het seizoensopslag 
betreft, met relatief grote volumes (tot enkele m3). Ook moet de bouwkundige constructie voldoende sterk 
zijn om het vat te kunnen dragen. 
 
In geval van hot-fill moeten de leidingen tussen vat en apparaat (vaatwasser/wasmachine) zo kort mogelijk 
en goed geïsoleerd zijn. 

6.3.2 Elektriciteit 

Installatie van PV op het dak is vaak geen probleem. Zwakke schakel bij de toepassing PV voor wat betreft 
de levensduur is de inverter, die de gelijkspanning van het PV-paneel omzet naar 230 V wisselstroom. 
Voor controle en eventueel vervanging moet de inverter goed toegankelijk, liefst binnen, worden 
aangebracht en niet, zoals in het verleden is gebeurd, buiten onder het PV paneel. 
 
Bij gebruik van lood zwavelaccu’s voor opslag van elektriciteit moet de ruimte goed worden geventileerd 
i.v.m. het vrijkomen van waterstofgas bij het laden. Bij Li-ion accu’s hoeft dat niet. Dit laatste type accu kan 
bij verkeerd gebruik defect raken en dan ontbranden. Ondanks het gebruik van geavanceerde accu-
management systemen moet hier rekening mee worden gehouden bijvoorbeeld met een rookmelder en 
automatische brandblusser. Een sprinkler is geen optie, omdat het water zal reageren met materialen in de 
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accu. De optie van een elektrische auto, waarbij de accu’s niet in huis aanwezig zijn, heeft het voordeel 
dat in geval van een calamiteit wel de auto maar niet het huis verloren gaat. 

6.4 ENERGIEBESPARING 

6.4.1 Opslag van warmte 

De opbrengst van de zonnecollector is met het besproken Matlab model berekend voor 
collectoroppervlakken van 3 tot 23 m2, in combinatie met opslagvaten variërend van 0.15 m3 tot 10 m3. Er 
is uitgegaan van een (zeer) goede isolatie van het collectorvat, met een U-waarde van ca. 0.1 W/m2K, 
terwijl waarden van 0.5-0.7 tegenwoordig gebruikelijk zijn. Het met vacuümpanelen beklede collectorvat, 
dat ECN ontwikkelt, heeft momenteel een U-waarde van 0.15 W/m2K. 
 
De zonnewarmte wordt gebruikt voor ruimteverwarming, warm tapwater en hot-fill.  
 
De hoeveelheid duurzame warmte is omgerekend naar een besparing op primaire energie. De resultaten 
zijn weergegeven in Figuur 9 
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Figuur 9: Besparing op primaire energie met een vacuümcollector, berekend voor verschillende 
collectoroppervlakken en groottes van het opvangvat. 
 
Bij collectoroppervlakken in de middenrange, typisch 8 m2, is de besparing op primaire energie 35-40 
kWh/m2a. De grootte van het vat doet er dan niet meer zo heel veel toe, mits het tenminste 0.6 m3 groot is. 
Bij deze grootte van collector en vat is het grootste deel van de besparing (65%) het gevolge van de 
lagere warm tapwatervraag, ruim 20% door de lagere elektriciteitsvraag van het witgoed, dus door hot-fill 
en de resterende 15% door de lagere ruimteverwarmingsvraag. Deze laatste besparing hangt af van de 
isolatiegraad van de woning: hoe slechter de woning is geïsoleerd, des te hoger de nuttige bijdrage van de 
zonnewarmte aan de ruimteverwarming. In  
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Tabel 2: Besparingen op warm tapwater, ruimteverwarming en hot-fill met 8 m2 vacuümcollector en 0.6 m3 
opslagvat voor de verschillend varianten van beperking ruimteverwarming 

zonbijdrage aan 
(kWhprimair/m2a) 

Light Medium advanced 

warm tapwater 22.5 24.2 24.5 

ruimteverwarming 9.3 5.6 5.5 

hot-fill 7.8 8.2 8.3 

totaal 40 38 38 

    
zonnefractie 32% 48% 59% 

 
Zoals verwacht is de zonbijdrage aan ruimteverwarming het grootst bij de 'light' variant, dat wil zeggen de 
variant met de hoogste ruimteverwarmingsvraag. De bijdragen aan warm tapwatervraag is daarentegen 
voor deze variant het laagst, met als gevolg dat de totale zonbijdragen voor de verschillende varianten 
elkaar niet zoveel ontlopen. Opmerkelijk is dat de zonnefractie voor de ‘light’ variant het laagst is, omdat 
de totale warmtevraag hier het grootste is, terwijl de zonbijdrage voor de varianten vrijwel gelijk zijn. 
 
Ruimtebeslag van warmteopslag is een uitdaging, vooral bij renovatie van relatief kleine huizen of 
appartementen. Doorgaans willen de bewoners hun woning eerder vergroten dan verkleinen en is de 
bereidheid om een deel van hun woonoppervlak op te offeren voor extra installaties gering. Een mogelijke 
oplossing hiervoor in de toekomst is compacte warmteopslag in de vorm van TCM of Thermo Chemische 
Materialen. 
 
In het voornoemde model zijn de verliezen van het vat op nul gesteld om te zien hoeveel er te winnen valt 
als warmteverliezen door het gebruik van bijvoorbeeld TCM inderdaad verwaarloosbaar zijn. 
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Figuur 10  Besparing op primaire energie met een vacuümcollector, berekend met en zonder 
warmteverliezen van het opvangvat (dunne lijnen met + symbool). 
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Uit Figuur 10 blijkt dat er voor opvangvaten tot 0.6 m3 weinig verschil is indien warmteverliezen van het 
opvangvat verwaarloosbaar zijn. Nu waren de warmteverliezen al erg laag door de toepassing van 
hoogwaardige isolatie, maar er speelt nog een ander effect. Blijkbaar worden de extrawarmteverliezen 
door de niet ideale isolatie vrij makkelijk gecompenseerd door een hogere opbrengst van de collector. 
Vaten tot 0.6 m3 zijn ook meer geschikt voor korte termijnopslag (maximaal een week). Voor grotere vaten, 
die ook voor seizoensopslag zijn te gebruiken, is er wel een verbetering in de opbrengst, in de orde van 5-
10%. 
 
Tot slot de kanttekening dat het hier een simulatie betreft, met ideale omstandigheden, zoals een vrijwel 
ideale de temperatuurgelaagdheid van het water. In de praktijk zullen verstorende factoren de opbrengst 
en de zonnefractie verlagen, zoals menging van warm en koud water. Dit laatste effect speelt bij TCM’s 
uiteraard niet. 

6.4.2 Aanpassen van het vraagmoment van warmte 

Om een idee te krijgen van de potentie van het aanpassen van het vraagmoment zijn verschillende 
patronen voor de warm tapwatervraag en hot-fill gesimuleerd met het model (Appendix A). In de simulaties 
is er van uitgegaan dat er een relatief kleine zonnecollector (3 m2) en een relatief klein opvangvat van 150 
l aanwezig is omdat dit in de praktijk een voor de hand liggende maatregel is om – naast verregaande 
beperking van de ruimteverwarmingsvraag -de warmtebehoefte te verlagen. 
 
Tabel 3: Effect van het tappatroon voor warm tapwater en hot-fill op de zonnefractie van de 
vacuümcollector 

patroon zonnefractie 
Warm tapwaterpatroon volgens EPN, base case hot fill 60% 

Warm tapwaterpatroon over 24 h uitgesmeerd 60% 

Warm tapwaterpatroon volgens EPN, hot-fill ‘s nachts 61% 

Warm tapwaterpatroon volgens EPN, hot-fill overdag 60% 

 
Uit Tabel 3 blijkt dat de besparing door andere tappatronen klein is, typisch in de orde grootte van 1 
procent. De conclusie lijkt dus gerechtvaardigd dat zelfs een klein opvangvat van 150 l een effectieve 
buffer is om vraag en aanbod van warm tapwater op elkaar af te stemmen en dat het weinig zin heeft om 
de bewoner te vragen zijn patroon te veranderen, mogelijk met als gevolg dat diens motovatie om energie 
te besparen eerder afneemt dan toeneemt. 

6.4.3 Aanpassen van het vraagmoment van elektriciteit 

De besparing door deze optie lijkt beperkt. Wel zijn er voordelen aan verbonden, zoals het verlagen van 
de pieklast in het elektriciteitsgebruik, dat het rendement van opwekking in de elektriciteitscentrale en of de 
leveringszekerheid kan verbeteren. 

6.4.4 Opslag van elektriciteit 

Ook deze optie bespaart niet zozeer, als dat zij een noodzakelijke voorwaarde is voor een duurzamere 
energievoorziening. Combinatie van elektriciteitsopslag in het net en lokale opslag in accu’s zijn 
noodzakelijk om overschotten aan duurzaam opgewekte elektriciteit te kunnen benutten en bij een 
eventueel tekort vanuit andere delen van Europa of Noord Afrika te kunnen aanvoeren. 
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Als wordt aangenomen dat bij afwezigheid van deze voorziening een deel van de duurzaam opgewekte 
elektriciteit niet kan worden benut, kan dat als een energiebesparing worden becijferd, maar die hang sterk 
af van het patroon van vraag en aanbod. Dat is hier niet berekend. 
 

6.5 BEOORDELINGSCRITERIA 

6.5.1 Investeringskosten 

Door de extra installaties zijn de investeringen hoger dan bij reguliere renoveringen. In een recente studie 
[bron: ZON-energie: Business case: duurzame energie versus conventionele Hr-ketels in total cost of 
ownership] wordt een duurzamere installatie voor de energievoorziening (warmtepomp met 
zonnecollector) vergeleken met een conventionele oplossing (Hr-ketel). Zoals verwacht zijn de initiële 
investeringen lager bij de Hr-ketel, maar de business case van de duurzamere installatie blijkt desondanks 
interessanter. Voor geval de hogere initiële investering als een barrière wordt gezien, is de oprichting of 
inschakelen van een externe ESCO (Energy Service Company) eveneens bestudeerd. Dit laatste blijkt in 
voornoemde studie een zeer interessante optie te zijn. 

6.5.2 Comfort 

De bouwsteen heeft bij een goed gedimensioneerd en goed uitgevoerd systeem geen gevolgen voor het 
comfort ten opzichte van conventionele technologieën. 

6.5.3 Gezondheid 

Ook hiervoor geldt dat de bouwsteen bij een goed gedimensioneerd en goed uitgevoerd systeem geen 
gevolgen heeft voor de gezondheid ten opzichte van conventionele technologieën. 

6.5.4 Onderhoud 

Een zonnecollector naar Nederlands model is gevuld met water, dat bij uitschakelen van de pomp 
leegloopt in het vat (terugloop systeem). Dit gebeurt ter voorkoming van bevriezing in de winter. Bij dit 
systeem, ook weer mits goed gedimensioneerd en uitgevoerd (o.m. voldoende afschot van de leidingen) is 
het onderhoud minimaal. 
 
Bij een systeem waarbij de collector met glycol is gevuld treedt, afhankelijk van de temperatuur van de 
collector degradatie van het glycol op, dat daardoor op termijn moet worden vervangen. 
 
Opvangvaten met water zijn nagenoeg onderhoudsvrij. Systemen op basis van TCM (Thermo Chemische 
Materialen) zijn nog onvoldoende ontwikkeld om iets over onderhoud te kunnen zeggen. 
 
PV-panelen vragen in principe ook geen onderhoud. Zwakke schakel is de inverter, die, zoals al vermeld, 
op een goed toegankelijke plaats moet worden aangebracht. Periodieke controle op de werking van de 
panelen (met inverter) wordt aanbevolen. 
 
Li-ion accu’s zijn onderhoudsvrij totdat de capaciteit is teruggelopen tot 80% van de oorspronkelijke 
capaciteit. Doorgaans is dat na zo’n 5000 laad/ontlaad cycli. Bij een dagelijkse laad/ontlaad cyclus is dat 
na een kleine 14 jaar. 
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In het algemeen vraagt extra technologie extra onderhoud. Voor de in hoofdstuk 6.5.1 onderzochte 
bouwsteen is dit aspect meegenomen in de business cases. Ondanks het extra onderhoud is de daar 
onderzochte bouwsteen financieel interessant voor de bewoners. 
 
Een systeem dat de prestatie van het apparaat monitort is een goed idee. Met de huidige 
communicatietechnologie is het mogelijk om een alarmering te geven of zelfs automatisch hulp in te 
roepen zodra het systeem onderhoud vraagt, defect raakt of slecht presteert. Ook het updaten van de 
software voor de regeling kan op afstand plaatsvinden. 

6.5.5 Bouwvriendelijkheid 

Hoe complexer een installatie is, des te groter het risico op slechte uitvoering. Bij huidige zonnecollector 
systemen is het in het verleden wel eens voorgekomen dat de bijdrage van de zonneboiler minimaal was 
omdat de ketel het opslagvat na een douche meteen weer op temperatuur bracht. Bij een slechte 
uitvoering van warmtepomp systemen kan het voorkomen dat het elektrisch bijstook element het grootste 
aandeel heeft in de warmteproductie. 
 
Montage van zonnecollector of PV-panelen op het dak is min of meer state of the art technologie en geeft 
dus geen additionele problemen. Aanleggen van hot-fill leidingen ook niet: enkel een warmwater 
aansluiting naast of in plaats van de koud water aansluiting. 

6.5.6 Renovatiesnelheid 

Aanleg van een zonnecollectorsysteem met warmteopslag of PV panelen met elektriciteitsopslag vraagt 
extra tijd en aandacht wat planning van het renovatieproces betreft, maar goed beheersbaar. 

6.5.7 Ruimtebeslag 

Ruimtebeslag van een warmte opslagvat is een mogelijk knelpunt, met name als het seizoensopslag 
betreft, met relatief grote volumes (tot enkele m3). Ook elektriciteitsopslag met bijbehorende 
veiligheidsmaatregelen (rookmelder met automatische blusinstallatie) vraagt extra ruimte, die vanwege 
mogelijk onderhoud goed toegankelijk moet zijn. Een kruipruimte is hier dus minder geschikt voor. 

6.5.8 Verkoop- / verhuurbaarheid  

Naar verwachting is de verkoop- of verhuurbaarheid beter gezien de lagere energiekosten of, in het geval 
investeringskosten worden meegenomen, de lagere cost of ownership (zie hoofdstuk 6.5.1). 

6.5.9 Gebruiksvriendelijkheid  

Omdat de besproken systemen geen bemoeienis van de bewoner vergen stellen zij geen extra eisen aan 
de bewoner op het gebied van de bediening. Vraag en aanbod van warmte/elektriciteit worden 
automatisch op elkaar afgestemd door opslag ervan. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het 
verschuiven van het vraagmoment van bijvoorbeeld wasmachine of vaatwasser door het gebruik van 
warmteopslag niet nodig of zelfs zinvol is. 

6.5.10 Gebruikersafhankelijkheid  

De besproken installaties zijn in principe niet afhankelijk van ‘goed’ gedrag door de bewoner. 
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6.6 TOEKOMSTPERSPECTIEF 

De verwachting op middellange termijn (10 jaar) is dat prestatie van de zonnecollector en PV panelen nog 
aanzienlijk zullen toenemen. Bij de zonnecollector is dat vooral het vergroten van het ‘aperture’ oppervlak 
(het werkzame deel) ten opzichte van het bruto oppervlak. 
 
Bij PV-panelen bestaat de verbetering vooral uit de vergroting van de opbrengst per m2 door het gebruik 
van nieuwe materialen en of productie technologieën. Het elektrisch rendement van gangbare PV 
systemen ligt in de orde van 15%. Fraunhofer heeft met testcellen recentelijk een rendement gehaald van 
41.1%. Weliswaar was dat op labschaal (enkele cm2) met een meerlaags systeem met relatief dure 
exotische materialen, maar het geeft aan dat er nog ruimte voor verbetering is. 
 
Voor zowel zonnecollectoren als PV-panelen geldt dat verlaging van de kostprijs heel wel mogelijk is. 
 
Op het gebied van opslag van warmte is er op middellange termijn (10 jaar) naar verwachting minder 
potentieel. De TCM (Thermo Chemische Opslag) is nog in de labfase, en de ontwikkeling van een 
compleet opslagsysteem zal nog geruime tijd vergen. 
 
Op het gebied van opslag van elektriciteit wordt een aanzienlijke verbetering van Li-ion en andere typen 
accu’s (met nanotechnologie) verwacht en de combinatie met elektrisch vervoer lijkt zeer aantrekkelijk. 
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7 BOUWSTEEN VERMINDEREN ELEKTRICITEITSVERBRUIK  

7.1 INLEIDING 

7.1.1 Beschrijving bouwsteen elektriciteit 

 
Naarmate er meer energie bespaard wordt op ruimteverwarming en ventilatie, wordt er relatief gezien 
meer energie gebruikt voor elektriciteit. In WP1 is hierop reeds ingegaan. In WP1 zijn ook 4 stappen 
beschreven waarmee het referentie elektriciteitsverbruik met 75% kan worden gereduceerd. Op basis van 
de resultaten van het bewonersonderzoek van WP3 wordt geconcludeerd dat niet alle stappen door 
bewoners worden geaccepteerd. Algemeen accepteert een bewoner een vermindering van comfort en 
gebruikersgemak niet. De bouwsteen elektriciteit gaat in op vergaande elektriciteitsbesparing, rekening 
houdend met de wensen en acceptatie van de bewoners. 

7.1.2 Uitgangspunt 

 
De basisbouwstenen gaan uit van de referentiesituatie, beschreven in rapport 0-maatregelen en 
basisbouwstenen [2].  
Voor de referentiesituatie is een configuratie opgesteld van verschillende aanwezige elektrische 
apparaten. De aanwezigheid van apparaten is gebaseerd op het Basisonderzoek Elektriciteitsverbruik 
Kleinverbruikers [BEK, EnergieNed, 2000]. Per aanwezig apparaat is aangegeven wat de penetratiegraad 
volgens het BEK is, hoeveel er in de referentiesituatie gebruikt worden en wat het energieverbruik is van 
de apparaten is per jaar. Het elektriciteitsgebruik per jaar bedraagt 3672 kWh/jaar voor een huishouden. 
Hier komt nog 220 kWh aan hulpenergie bij. 

7.2 MAATREGELEN 

De strategie om het elektriciteitsverbruik te reduceren bevat 3 onderdelen: 
• Onnodig verbruik voorkomen. 
• Toepassen energiezuinige apparaten. 
• Gebruik optimaliseren. 

 
In WP1 zijn de theoretische stappen 3 en 4 vermeld, zijnde vervangen door niet-elektrische alternatieven 
en verwijderen van overbodige apparaten. Op basis van de resultaten van WP3 wordt geconcludeerd dat 
deze stappen door bewoners niet worden geaccepteerd. Deze maatregelen maken geen onderdeel uit van 
deze bouwsteen. 

7.2.1 Overbodig verbruik voorkomen  

Een deel van het jaarlijks elektriciteitsverbruik wordt niet nuttig gebruikt. De belangrijkste hiervan is het 
standby-verbruik. Het standby-verbruik bedraagt jaarlijks circa 10% van het elektriciteitsverbruik. Het 
comfort van bewoners wordt nauwelijks beïnvloed indien dit stand-by verbruik wordt gereduceerd. Bij een 
aantal apparaten is het momenteel echter nog niet mogelijk om het standby-verbruik te voorkomen. 
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7.2.1.1 Overbodig standby-verbruik voorkomen 
Veel apparaten zijn uitgevoerd met een zogenaamde standby-modus. In deze modus is het apparaat 
eenvoudig opnieuw in te schakelen. Nadeel van deze instelling is, dat het apparaat in deze modus energie 
gebruikt. Omdat het een soort wachtstand betreft, is het energieverbruik dat met deze functie gemoeid is, 
overbodig. Met vrijwel hetzelfde gemak worden TV en stereo-installatie na gebruik helemaal uitgeschakeld 
waardoor dit standby-verbruik wordt voorkomen.  
 
Technische oplossingen beperken standby-verbruik 
De standby-stand levert voor veel apparaten een extra gebruikersgemak. De stand-by tijd kan verkort 
worden met verschillende middelen: 

• Er bestaan verschillende stand-by killers voor allerlei type apparaten zoals de tv, de fax, het 
kopieerapparaat. Deze schakelen het apparaat uit als u het niet gebruikt of wanneer u het 
apparaat met bijvoorbeeld de afstandsbediening, op stand-by zet.  

• Wanneer de bewoner thuis is kan een bewegingssensor gebruikt worden om de TV uit te 
schakelen wanneer de gebruiker niet in de buurt of in een ander vertrek is. 

• Een tijdschakelaar kan gebruikt worden om overbodig standby-verbruik te voorkomen, 
bijvoorbeeld door apparaten gedurende de nacht en delen van de dag uit te schakelen. 

• Geen stand-by functie op het apparaat. Uit = uit.  
• Automatisch schakelbare stopcontacten kunnen zorgen dat de voeding onderbroken wordt 

wanneer niemand in de buurt is of wanneer het nacht is.  
• Een vakantieschakelaar kan voorkomen dat tijdens vakantieperioden apparaten stroom 

verbruiken. 
• Elektriciteitsvoorziening op voordeursleutel. Een eenvoudige methode om energie te besparen is 

het schakelen van de stroomvoorziening aan de deursloten. Wanneer de bewoner zijn huis 
verlaat kan alle apparatuur uitgeschakeld worden wanneer een hoofdschakelaar gekoppeld wordt 
aan het deurslot. Met het afsluiten van de deur kan alle (overbodige) apparatuur uitgeschakeld 
worden. De ventilatie kan tot een minimum niveau verlaagd worden en de verwarming mag uit. 

 
 Toelichting stand-by killers  
Behalve handmatige stand-by killers, zoals een schakelbare stekkerdoos voorzien van een aan- en uit 
knop waarop meerdere apparaten zijn aangesloten, bestaan er automatische stand-by killers voor 
meerdere apparaten. Naast de computer en de TV wordt vaak ook tegelijk aanhangende apparatuur, zoals 
printer, videorecorder, dvd-speler, gebruikt. Vooral deze randapparatuur kan veel elektriciteitsverspilling 
opleveren als deze onnodig aan blijven staan en niet tegelijk met de computer en TV worden 
uitgeschakeld. Tegen deze elektriciteitsverspilling zijn twee oplossingen mogelijk:  

• een stand-by killer die reageert op de afstandsbediening;  
• een master-slave stand-by killer, deze merkt wanneer het hoofdtoestel (master) wordt 

uitgeschakeld. 
Beide oplossingen zorgen ervoor dat uw apparaten helemaal worden uitgeschakeld als u ze niet gebruikt. 
De standby-killer doet dat door de stroom af te schakelen als alle aangesloten apparaten in de standby-
stand staan. Met een willekeurige knop van de afstandsbediening schakelt u de stroom weer aan. Dit is 
dus geschikt voor apparaten met een afstandsbediening, zoals TV, dvd-speler, audioset, digitenne-
ontvanger. U hoeft niet uit uw stoel te komen. 
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 Figuur 11: Werking van de stand-by killer voor meerdere apparaten getoond [Bron: VerlichtWonen.nl]. 
 
 
Een master-slave stand-by killer werkt anders, het schakelt alle aangesloten apparatuur van de master, bv 
een PC, af als deze uitgaat. Daardoor gaan de monitor, printer, modem, scanner, enz. automatisch aan en 
uit met de PC. Men kan niet vergeten deze ook uit te zetten. Dit type stand-by killer komt vooral voor in de 
vorm van een stekkerblok, met aparte stopcontacten voor de master en de slaves.  

 
Figuur 12: Werking van een master-slave stekkerblok. Het apparaat merkt wanneer de “master” wordt 
uitgeschakeld en schakelt de stroom van de “slaves” vervolgens ook af [Bron: www.VerlichtWonen.nl]. 
 
Het totale energiegebruik in de referentiewoning kan door het voorkomen van standby-verbruik met ruim 
10% teruggedrongen worden. 

7.2.1.2 Terugkoppeling energiegebruik 
Terugkoppeling van het energiegebruik naar de dagelijkse praktijk is mogelijk door thermostaten en 
andere apparatuur te voorzien van een uitlezing. Zo is in Aalborg, Denemarken, in het Bleu House een 
thermostaat uitgebreid met een display dat informatie geeft over het actuele energiegebruik ten opzichte 
van benchmarks of het gebruik van de vorige dag. 
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Figuur 13:: Het actuele energiegebruik ten opzichte van benchmarks, als display naast de thermostaat 
[Foto: Chiel Boonstra]. 
 
Voor mensen die reeds geïnteresseerd zijn in energiebesparing, zal een terugkoppeling op het 
energiegebruik beperkt extra inzicht geven. Voor mensen die niet bewust omgaan met energie, kan een 
terugkoppeling wel leiden tot een besparing. Als men niet geïnteresseerd is, kan men zich afvragen of de 
interesse gewekt wordt door een terugkoppeling. 
 
Een variant op een display is een slimme plug die tussen het stopcontact en de stekker van een elektrisch 
apparaat wordt geplaatst. De plug meet het energieverbruik en stuurt de gegevens draadloos naar de 
computer. De software geeft in één oogopslag inzicht in het exacte energieverbruik, de CO2-uitstoot en de 
kosten. Per apparaat, per stopcontact en per vertrek. Het energieverbruik kan worden geoptimaliseerd 
door met de slimme plug automatisch of handmatig elektrische apparaten aan en uit te schakelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 14: Circel, Stick en Source van Plugwise. 
 
Consequenties energiegebruik: 

• Er is een draadloos netwerk nodig (energiegebruik netwerk ca. 53 kWh/jr). 
• Mogelijk meer computergebruik (computer altijd aan?). 
• Alleen indien bewoners ingrijpen op basis van resultaten is er energiebesparing mogelijk. De 

besparing heeft vooral betrekking op het onnodig aanstaan van apparaten. Bijvoorbeeld onnodig 
standby-verbruik of onnodig aanstaan van lampen. 

 
De plugwise lijkt een uitstekend middel om het onnodig standby-verbuik en grote gebruikers inzichtelijk te 
maken. In combinatie met de aanleg van een draadloos netwerk, met bijbehorend energiegebruik, is er 
een kans dat er juist meer energie gebruikt gaat worden. 
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7.2.1.3 Regelingen in meterkast 
Centraal in de meterkast kunnen verschillende apparaten aan elkaar geschakeld worden. Een 
computersysteem kan met behulp van verschillende inputparameters apparaten aansturen of afstellen 
zonder dat de gebruiker daar iets van merkt of er invloed op heeft. Ook zou op grotere afstand een 
computer een wijkschakeling kunnen regelen. In een centrale op afstand kunnen verschillende regelingen 
bekeken en aangepast worden. Eventueel kan dit met ondersteuning van een beeldverbinding waardoor 
een medewerker de afstelling kan controleren. 
 
De komende jaren wil het kabinet 6 miljoen gas- en stroommeters in ons land laten vervangen door 
‘slimme meters’. Economische Zaken denkt daarmee de consument tot grotere energiebesparingen te 
brengen, onder meer doordat ze volcontinu hun gas- en elektriciteitsverbruik via internet kunnen volgen. 
Door het besluit van de Eerste Kamer wordt de plaatsing vertraagd en misschien zelfs uitgesteld. 
 
De besparingen op het energieverbruik bij ‘pilots’ in verschillende landen lopen uiteen van 10 tot 30%. Het 
helpt dus wel, mensen zien direct – en niet pas na een jaar – wat ze op bepaalde momenten aan energie 
verbruiken en waarvoor dat wordt gebruikt. Dat leidt tot een bewuster gedrag. 
 

7.2.1.4 Energiebesparende domotica 
In een woning zijn verschillende apparaten en voorzieningen aanwezig. Vaak bepaalt de gebruiker 
wanneer een apparaat gebruikt wordt (bijv. wasmachine). Sommige apparaten bepalen aan de hand van 
een programma of sensor wanneer zij ingeschakeld worden (bijv. verwarmingsketel). Sensoren in een 
wasmachine kunnen zorgen voor het wegen van het wasgoed, waarop energie- en watergebruik worden 
afgesteld. Buitenverlichting kan worden gekoppeld aan een bewegingssensor. Apparaten die meedenken 
en (proberen) het leven aangenamer te maken. Wanneer alle systemen onderling geschakeld worden, kan 
gebruik gemaakt worden van een centrale signalering, alarmering en registratie. De koppeling van losse 
apparaten kan leiden tot een integraal systeem. Dit systeem kan in een aantal behoeften van de bewoner 
voorzien.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figuur 
15:: Mogelijkheden voor het centraal 
aansturen van diverse apparaten in huis. 
 
Een ontwikkeling die hierop ingaat is domotica. Domotica betekent het integraal koppelen van 
verschillende intelligente apparaten. Door onderlinge communicatie kunnen apparaten op elkaar worden 
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afgestemd. Door het koppelen van de wasmachine en de zonneboiler kan de wasmachine zichzelf 
inschakelen wanneer voldoende warmwater is, opgewekt met de zonneboiler. Wanneer 
warmteterugwinning wordt toegepast in de douche, wasdroger en wasmachine kunnen intelligente 
schakelingen zorgen dat deze restwarmte efficiënt wordt gebruikt voor bijvoorbeeld ruimteverwarming. Een 
zelflerende regeling kan voorkomen dat na het douchen ’s avonds een boiler (gekoppeld aan 
zonnecollector) ’s nachts wordt verwarmd middels de ketel, terwijl pas de volgende avond weer wordt 
gedoucht. Beter is, dat ’s nachts de boiler niet wordt gevuld, maar dat overdag met behulp van 
zonnewarmte de boiler wordt opgewarmd. 
 

7.2.1.5 Andere gewenste ontwikkelingen efficiënte regeling/beheer: 
• Slimme regeling voor close-in boiler. 
• Signalering onnodig aan staan apparaten. 
• Signalering duurzame energie: wanneer is er voldoende aanbod? Gekoppeld aan regeling voor 

aansturing apparaten (bv vaatwasser aan bij voldoende warmwater uit zonnecollector). 
• Koppeling/communicatie installatiecomponenten (zoals verwarming, ventilatie etc.). 

 
Voor de bouwsteen elektriciteit gaan we uit van de volgende maatregelen om het onnodig verbruik te 
reduceren: 

• standby-killers 
• slimme meter (verwacht wordt dat deze maatregel uiteindelijk toch op een of andere manier wordt 

toegepast) 
 
Ingeschat wordt dat hiermee circa. 10% op het elektriciteitgebruik bespaard kan worden. 

7.2.2 Vervangen door energiezuinige apparaten 

In opdracht van SenterNovem is een onderzoek uitgevoerd naar het elektriciteitsverbruik in huishoudens: 
hoofdrapport elektrische apparatuur in Nederlandse huishoudens, overzicht 1980-2005, scenario’s 2010-
2020. Het rapport beschrijft de resultaten van de studie door VHK in opdracht van SenterNovem welke het 
huishoudelijke elektriciteitsverbruik beschrijft van 1995 tot en met 2020. Centraal in de studie staat de 
invloed van mogelijke maatregelen op gebied van productnormering en productetikettering welke in het 
kader van de Europese Ecodesign Richtlijn (2005/32/EC) en Labeling  Richtlijn (92/75/EC) te verwachten 
zijn. Hiertoe is een aantal scenario's opgesteld op basis van wat bekend is uit de voorbereidende EU 
Ecodesign studies voor diverse elektriciteit verbruikende huishoudelijke apparaten.  
 
De studie laat zien dat in een Business-As-Usual scenario (BAU) vooral de consumentenelektronica 
(televisies, digitale decoders, netwerkapparatuur) verantwoordelijk is voor een steeds groter deel van het 
huishoudelijk elektriciteitsverbruik en in 2020 zal zijn uitgegroeid tot de apparaatgroep met het hoogste 
verbruik (van 15% van het totaal in 2005 naar 21% in 2020). Een andere apparaatgroep die een sterke 
stijging vertoond is Ventilatie en koeling, waarin vooral de mechanische woningventilatie aan belang 
toeneemt. Het is vooral dankzij de successen van de besparingen in de apparaatgroepen Reiniging 
(wasmachines, vaatwassers), Koeling (koelkasten en vriezers) en Verlichting dat het totale 
elektriciteitsverbruik voor een gemiddeld huishouden in 2020 (3367 kWh/hh,jr volgens BAU) toch gedaald 
is ten opzichte van 2005 (3522 kWh/hh,jr). Betreffende ventilatie moet opgemerkt worden dat besparingen 
in de warmtevraag, door bijvoorbeeld warmteterugwinning, niet zichtbaar zijn in deze studie (vanwege de 
focus op het elektriciteitsverbruik). 
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De reden dat het verbruik door consumentenelektronica naar verwachting sterk zal stijgen wordt, naast het 
sterk gestegen bezit ervan, veroorzaakt doordat nieuwere generaties apparaten (in tegenstelling tot 
witgoed waar veel EU maatregelen effectief zijn) veelal een hoger verbruik kennen dan eerdere generaties 
(grotere televisies, hardware met hogere prestaties), dat deze apparatuur vaak continu 'aan' staat (zoals 
bij digitale decoders en netwerkapparatuur) en dat nieuwe functies/diensten beschikbaar zijn geworden 
(streaming, harddiskrecording) die het gebruik frequenter of intensiever maken. De toename van het 
verbruik van mechanische ventilatie van woningen komt, naast het gestegen bezit ervan, doordat deze 
apparaten het gehele jaar door 'aan' staan en vanwege een lange levensduur slechts langzaam worden 
vervangen door zuinige varianten. 
 
Onderstaande geeft een overzicht van de toe- of afname van het energiegebruik per apparaatgroep in het 
BAU-scenario voor de jaren 2010, 2015 en 2020. 
 
Tabel 4:  Toe- en afname energiegebruik per apparaatgroep t.o.v.. 2005 in kWh/jr/huishouden. 

Apparaat 2010 2015 2020 
Vaatwasser -10 -21 -22 

Wasmachine -20 -39 -45 

Wasdroger -10 -18 -21 

Koelkast -43 -77 -98 

Vriezer -28 -48 -61 

Verwarming -6 -14 +7 

Warmwater -26 -60 -111 

Verlichting -29 -98 -121 

Vrije tijd/overig -9 -9 -9 

Stofzuiger +7 +5 +4 

Televisie +63 +65 +70 

Audio/video +31 +63 +99 

ICT +33 +10 +7 

Ventilatie +48 +89 +132 

Kookapparatuur +13 +13 +14 

Keukenapparatuur +1 +1 +1 

Totaal +16 -138 -154 
 
Het historische deel van de modellering berekent een verbruik van 3522 kWh/hh,jr in 2005. De modellering 
laat zien dat volgens het BAU-scenario het gemiddelde huishoudelijke elektriciteitsverbruik in 2020 zal zijn 
afgenomen met 4,4% ten opzichte van 2005 (2020: 3367 kWh/hh,jr) na een toename van 0,5% in 2010 
(3538 kWh/hh,jr).  
 
Het MER scenario (maatregelen op gebied van productnormering (Minimum Energy-efficiency 
Requirement - MER scenario)) laat in 2020 een besparing op dit BAU-verbruik zien van 8%.  
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Figuur 16: Totaal elektriciteitsverbruik gemiddeld huishouden voor verschillende scenario's [kWh/hh,jr] 
 
Het LBL-scenario (maatregelen op gebied van productetikettering (Labeling - LBL scenario)) komt tot 7% 
besparing en het gecombineerde MER+LBL scenario tot 11% besparing.  
 
Het BAT scenario (Best Available Technology voor nieuwe apparaten (BAT scenario)) komt tot een 
besparing van 35% ten opzichte van het BAU scenario in 2020. Een belangrijk struikelblok is vooral de 
trage vervanging van het bestaande park van apparaten door nieuwe, meer zuinige modellen. Dit speelt 
vooral bij apparaten met een lange gemiddelde levensduur (witgoed, ventilatie). In bovenstaande figuur is 
het effect van de verschillende scenario's op het gemiddelde elektriciteitsverbruik van huishoudens 
weergegeven. 
 
Het elektriciteitsverbruik van apparatuur in stand-by of uitgeschakeld schommelt in de scenario's tussen 14 
en 16% van het totale verbruik. 
Op basis van genoemd onderzoek, in combinatie met de resultaten van WP3, wordt voor de bouwsteen 
elektriciteit aangesloten bij het BAU-scenario. Dit betekent dat we voor het onderdeel besparing door 
vervangen van apparaten uitgaan van een besparing van ca. 4,4% op het huidige elektriciteitsverbruik. 
Aan het standby-verbruik is in dit onderdeel niet apart aandacht besteed. Maatregelen van de voorgaande 
paragraaf betreffende het beperken van standby-verbruik kunnen aanvullend worden toegepast. 
 
LED-verlichting 
Het energiegebruik van lampen verschilt per type. Gloeilampen zijn heel goedkoop in aankoop, maar 
hebben een hoger energiegebruik (ze produceren slechts voor 10% licht en voor 90% warmte) en een 
korte levensduur. Halogeenlampen gaan iets langer mee en gebruiken ook minder energie. Het meest 
energiezuinig en duurzaam zijn TL lampen en spaarlampen.  
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Figuur 17:: LED lampen welke gebruikt kunnen worden in reguliere armaturen. Beide voorbeelden zijn 
slechts 1,5W [www.energie-besparing.nu]. 
 
Behalve toepassen van spaarlampen, kan gebruik gemaakt worden van veel zuinigere LED verlichting. Er 
is reeds LED verlichting verkrijgbaar die geschikt is voor vervanging van gloeilampen en gebruikt kan 
worden in dezelfde armaturen. Wanneer deze verlichting uitgevoerd kan worden met meer sfeervolle 
keuzes, zouden op korte termijn veel lampen eenvoudig vervangen kunnen worden. Vooralsnog lijkt het 
erop dat binnen 10 jaar er waarschijnlijk in woningen nog niet veel gebruik gemaakt zal worden van LED 
(bron: rapportage Elektrische apparatuur in Nederlandse huishoudens, SenterNovem). 

7.2.3 Besparingsmogelijkheden gebruiker 

Met betrekking tot het huishoudelijke energiegebruik, zijn in WP1 maatregelen genoemd die een positief 
effect hebben op energiebesparing (zie hoofdstuk 5.5). Een aantal maatregelen met het grootste effect 
zijn: 

• Wassen alleen met een volle trommel.  
• Wassen op lage temperaturen.  
• Beperken gebruik droger 
• Kiezen voor hot-fill apparatuur   
• Het meest energiezuinig is koken op aardgas, of indien elektrisch op inductiekookplaten.  
• Een magnetron is ca. de helft zuiniger dan een klassieke oven, behalve voor grote hoeveelheden. 

Gebruik voor het laatste een gasoven.  
 

De besparingsmogelijkheden zoals beschreven in bovenstaande paragraaf zullen voor type bewoners van 
de categorie ‘overtuigden’ al veelal beproefd zijn. Bij starters zijn kansen voor aanpassingen in gedrag. 
Deze groep zal bij aanschaf van apparatuur goed geïnformeerd moeten worden. Aanpassingen in gedrag 
zal met name moeilijk zijn bij ouderen en gezinnen. 

7.3 ENERGIEBESPARING 

 
Uit Tabel 4, betreffende de toe- of afname van energie per apparaatgroep, blijkt dat de grootste besparing 
wordt gerealiseerd bij de apparaatgroepen vaatwasser, wasmachine, koelkast, vriezer, warmwater en 
verlichting. Het beperken van het standby-verbruik betreft veelal andere apparaatgroepen, zoals televisie 
en audio/video en kookapparatuur. De besparingen van voorkomen onnodig gebruik (stand-by) en 
toepassen energiezuinige apparaten kunnen (min of meer) worden opgeteld. 
 
Zie onderstaande  voor een overzicht van de ingeschatte en gehanteerde besparingen. 
 
Tabel 5: Indicatie energiebesparing bouwsteen elektriciteit. 
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Maatregel Besparing 

Onnodig verbruik voorkomen. 
- standby-killers 
- slimme meter 

10% 

Toepassen energiezuinige apparaten. 4,4 % 

Besparingsmogelijkheden gebruikers 0 – 5 % 

Totaal (waarmee is gerekend) 15 % 
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 BIJLAGE 1  Opslag in het net 

Het momentane overschat aan duurzaam opgewekte elektriciteit kan ook in het net worden opgeslagen. 
Indien heel Europa zou worden gekoppeld middels een zogenaamd ‘supergrid’, dan is er altijd we een plek 
waar een eventueel overschot aan duurzaam opgewekte elektriciteit kan worden gebruikt. Aan de nadere 
kant is er dan ook altijd wel een plek waar de zon schijnt of waar het hard waait, zodat het aanbod aan 
duurzame elektriciteit naar verwachting veel gelijkmatiger zal zijn. 

 
Figuur 18: Bestaand hoofdspanningsnet in Europa.  
[bron: http://www.lowtechmagazine.be/2009/01/wereldwijd-netwerk-duurzame-energie.html]. 
 
Er zijn ook plannen om het bestaande hoogspanningsnet (Figuur 18) uit te breiden met vertakkingen naar 
de Noordzee om de stroom van een groot windpark aan land te kunnen brengen, zie bijvoorbeeld het 
“Masterplan Zeekracht” [bron: architectenbureau OMA (Office for Metropolitan Architecture) in opdracht 
van de milieuorganisatie Stichting Natuur en Milieu].  
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Figuur 19  Gemiddelde dagelijkse zoninstraling in kWh/m2. 
 
Ook vertakkingen naar de Sahara worden voorzien omdat PV panelen daar 2-3 keer zoveel elektriciteit 
leveren dan in Nederland (Figuur 19). Ook CSP (Concentrated Solar Power) wordt hier een belangrijke rol 
toegedicht [TRANS-CSP Study: http://www.dlr.de/tt/trans-csp]. 
 
Deze duurzame bronnen zouden kunnen worden gekoppeld middels een nieuw aan te leggen ‘supergrid’. 
Dit zal naar verwachting niet binnen 10 jaar zijn beslag krijgen, maar met de toekomstige mogelijkheid 
ervan zal rekening moeten worden gehouden bij de keuze van de woningconcepten in 2020. 
 

 
Figuur 20  Supergrid in Europa. [bron: http://www.lowtechmagazine.be/2009/01/wereldwijd-netwerk-
duurzame-energie.html]. 
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Opslag van elektriciteit in het net kent ook een aantal nadelen. Ten eerste de verliezen door transport. 
Deze bedragen voor een hoogspanningsnet ca. 15% per 1000km voor wisselspanning en 3-5% per 
1000km. voor gelijkspanning. Voor import van duurzame stroom uit de Sahara (3000 km) zou er dus een 
nieuw gelijkspanningsnet opgebouwd moeten worden, wat een aanzienlijke investering vraagt. 
 
Een tweede nadeel van elektriciteitsopslag in het net is dat de capaciteit van het bestaande net 
onvoldoende is om de piekvermogens aan duurzame energie te kunnen transporteren. Simulaties aan 
wijksystemen laten zien dat een wijk met voldoende PV om in de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van de 
wijk te kunnen voldoen, piekvermogens levert, die drie keer hoger zijn als het maximaal gevraagde 
vermogen [bron G6]. De transformatorhuizen, die het hoogspanningsnet aan het middenspannningsnet 
koppelen zijn hiervoor niet toegerust. Een deel van de duurzaam opgewekte elektriciteit, in elk geval de 
pieken, zal dus binnen de wijk moeten blijven. Lokale opslag in bijvoorbeeld de batterijen van de 
elektrische of hybride auto in de wijk, zoals eerder besproken, kan hier uitkomst bieden. 
 
Hier wordt verder niet op ingegaan omdat de concepten van Rigoureus zich beperken tot concepten op 
woningniveau. De analyse geeft echter aan dat een systeem van lokale batterijen voor elektriciteitsopslag 
in combinatie met opslag in het net goede mogelijkheden biedt voor piekschering en nuttig gebruik. Gezien 
de mogelijkheden van opslag in de accu’s van elektrische auto’s moet lokale opslag in huis vooral worden 
gezien als transitietechnologie. 
 
[G6] Woude, R R. van der, A. de Groot, G.J. Ruijg, M. de Noord, P. Lako, W. Gilijamse, B.J. de Boer 
and M.J.M. de Jong. Vernieuwende concepten voor lokale duurzame energiesystemen, eindverslag 
(Advanced concepts for local sustainable energy systems). ECN report no. ECN-C-00-018, ECN, Petten, 
The Netherlands, 2000. 
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 BIJLAGE 2  Matlab model van zonnecollector 

Een zonnecollector verwamt het water in het primaire circuit, links in Figuur 21. Hierdoor ontstaat er een 
temperatuurstratificatie in het opvangvat. Water uit het bovenste deel van het vat wordt onttrokken voor 
ruimteverwarming, warm tapwater en hot fill en tegelijkertijd wordt koud water (10°C) onderaan het 
opslagvat toegevoerd. Indien de temperatuur van het onttrokken water te laag is, dan zal de ketel het 
naverwarmen tot het gewenste niveau: 40 °C voor rui mteverwarming, 55°C voor warm tapwater and 60°C 
voor hot-fill. Het warm tapwater van 55°C wordt ver volgens gemengd met koud water voor het bereiken 
van de gewenste douchetemperatuur. Er wordt evengoed tot 55°C opgewarmd om Legionella besmetting 
te voorkomen. 
 
De zonnecollector is van het type vacuümcollector, op het zuiden georiënteerd onder een hellingshoek van 
45 graden. Dit is de meest ideale opstelling, in de praktijk zal het rendement in veel gevallen lager zijn. 
Het opslagvat is gemodelleerd als een cilindrisch vat, thermisch geïsoleerd met een U-waarde van 0.1-0.2 
W/m2 K. De temperatuur stratificatie is gemodelleerd als 8 isotherme segmenten water. 
 
Tappatroon van warm tapwater en hot fill. 
Het warm tapwater patroon is gemodelleerd naar dat in de EPN [bron: NEN 5128 Energieprestatie van 
woonfuncties en woongebouwen-Bepalingsmethode, ICS 91.120.10, maart 2004], dat ca. 20 kortere en 
langere taps van een bepaalde temperatuur bevat, inclusief een tap van 50 l elke ochtend en avond om te 
douchen. 
 
Het patroon van hot fill van de vaatwasser is een dagelijkse tap van 14 l van 60°C en dat voor de 
wasmachine twee taps van 13 l van 60°C op zowel zat erdag als zondag en een enkele tap op maandag. 
 

 
Figuur 21  Matlab model van de zonnecollector, opslagvat en ketel. De douche staat symbool voor alle 
tapwatervraag, dus inclusief hot fill. 
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BIJLAGE 3  detaillering bouwsteen zoneren 
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