Woord vooraf
Amsterdam Schutterstoren
Energieneutrale Hoogbouw
Een onderzoek naar een duurzaam
energieneutraal appartementengebouw
Over tien jaar moet er in Nederland energieneutraal worden gebouwd. Dat lijkt ver weg,
maar dat is het niet. Toch pakt de bouwwereld
deze uitdaging slechts schoorvoetend op, zeker
als het om appartementengebouwen gaat.
Het is veelal de wet- en regelgeving die de ontwikkelingen op dit terrein in gang zet. De stappen
die vervolgens worden gezet zijn meestal klein.
Wij denken dat de stroefheid van dit proces
samenhangt met het ontbreken van een eindbeeld
van het energieneutrale appartementengebouw
van de toekomst. We kunnen ons onvoldoende
indenken hoe dat er uitziet, wat voor consequenties het heeft als een gebouw energieneutraal
moet zijn. Dat komt ondermeer doordat vele
betrokkenen bij een bouwproces – architecten,
projectontwikkelaars, aannemers en klimaatdeskundigen – zich steeds richten op hun eigen
onderdeel in dat proces. De aanwezige kennis
blijft daardoor gefragmenteerd. Pas als de vele
architectonische en technische mogelijkheden,
de bouweisen en de woonwensen van bewoners
bij elkaar komen, kan een gebouw zowel energieneutraal zijn als aangenaam om in te wonen.

Met dit boek willen wij laten zien hoe een door
de bewoners gewaardeerd energieneutraal
appartementengebouw er uit kan zien. Daarvoor is onderzocht hoe een reeds bestaand
appartementengebouw, de Schutterstoren aan
de Sloterplas in Amsterdam, dusdanig kan
worden aangepast dat het het stempel energieneutraal verdient.
Er is bewust een reeds bestaand gebouw als
voorbeeld genomen. Dat heeft als voordeel dat
het ontwerp voor het te onderzoeken gebouw niet
meer hoeft te worden gemaakt. Van dit gebouw is
bovendien al bekend dat de bewoners het waarderen. Derde voordeel is dat de berekeningen op
energetisch gebied preciezer kunnen zijn dan van
een papieren ontwerp, zodat energieneutraal ook
wordt wat het woord zegt.
Met ons onderzoek hopen wij de bouwwereld te
stimuleren zelf het heft in handen te nemen en
niet meer uitsluitend te reageren op eisen die
de overheid oplegt. Wij zijn ervan overtuigd dat
bouwend Nederland de ontwikkelingen op het
gebied van energieneutraal bouwen zelf een
impuls kan geven.

Roel Bosch
Rob van Kalmthout
Arjan van Timmeren
Leon Burdorf
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“Bij thuiskomst worden wij nog steeds
getroffen door het gebouw. Vanwege
de vormgeving, het materiaalgebruik en
de sokkel waar het gebouw op rust.
Wij zijn er trots op mede eigenaar te zijn
van deze markante blikvanger.”
Namens bewoners Schutterstoren

Schutterstoren, Amsterdam
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Inleiding
Duurzaam bouwen is in de afgelopen jaren in een
stroomversnelling geraakt. Het begrip duurzaamheid bestaat nog niet erg lang. In 1980 wordt
de term ‘sustainability’ voor het eerst bekend
via het boek ‘Building a sustainable society’ van
Lester Brown. In 1987 wordt vervolgens door
de Commissie Brundtland het begrip ‘Duurzame
Ontwikkeling’ geïntroduceerd in ‘Our common
future’; vrij vertaald:
“Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die
voorziet in de behoeften van de huidige generatie
zonder daarmee voor toekomstige generaties de
mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in
hun behoeften te voorzien”.
In ‘The State of the World 1995’, ook van Brown,
worden voor het eerst duidelijke verbanden
aangetoond tussen energie en stofstromen op de
wereld en hun relatie met de bouw. Het belang
van een geheelomvattende, multidisciplinaire aanpak van de mondiale en locale problemen wordt
daarin beschreven.
De actuele ontwerpstrategieën, zoals de in
Nederland veel aangehaalde ‘Cradle to Cradle’
filosofie, zijn direct te herleiden naar de stromingen uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige
eeuw van het ‘Regenerative Design’, maar ook
naar het gezaghebbende ‘Biomimicry’ van Janine
Benyus. Achtergrond daarbij is dat net als bij
eco-systemen alles wordt hergebruikt en groei
geen probleem is.
De pioniers van het duurzaam bouwen in de
laatste decennia van de vorige eeuw volgden hun
eigen bewustzijn en pasten op uiteenlopende
manieren vormen van duurzaamheid toe in

Hoofdstuk 1

Het onderzoek

Al Gore, An inconvenient truth

ruimtelijke ontwikkeling en in het bouwen. Maar
de grote stroom binnen de bouwwereld voegde
zich niet anders dan met enige scepsis naar de
langzaam strenger wordende regelgeving. Het
gevoel overheerste dat je als individu geen invloed
kon uitoefenen op milieuvervuiling en de uitputting van grondstoffen.
In de afgelopen jaren heeft er een belangrijke
omslag plaatsgevonden en heeft de voortschrijdende maatschappelijke bewustwording een
voorhoede op de been gebracht die een duurzame
ontwikkeling voorstaat. De aanvankelijke scepsis
heeft plaatsgemaakt voor het besef dat we er zelf
iets aan kunnen doen. Duurzaamheid, en daaraan
gerelateerd klimaatverandering, wordt niet meer
benaderd als probleem, maar vanuit de nieuwe
mogelijkheden die het biedt. Dit heeft ertoe geleid
dat deze thema’s in de bouwwereld bovenaan de
agenda zijn komen te staan.
De stad zoals we die van oorsprong kennen is een
complex systeem van interacties tussen wonen,
werken en recreëren, dat zich afspeelt in een
gebouwde omgeving. Alleen door te kijken naar
deze interacties, ofwel door te denken in processen, kunnen we de stad van morgen ontdekken die
in nauwe samenhang met de gebouwen functioneert. Deze interacties zijn als uitgangspunt genomen bij het onderzoek naar de Schutterstoren.
In het herontwerp zit de innovatie op het gebied
van energie vooral in een combinatie van het
gebruik van lokale duurzame bronnen en het
bevorderen van comfort voor de gebruikers. Deze
benadering, het maximaal benutten van de potenties van de lokale omgeving, ook wel biotextuur
genoemd, en het halen van de maximale opbrengst uit de benutte energie, vormt de basis van
het ontwerpen vanuit de levenscyclus en daarmee
de duurzaamheid van een gebouw.
Opzet van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is te inventariseren
welke mogelijkheden er zijn om het appartementengebouw Schutterstoren in Amsterdam
energieneutraal te maken en zo inzicht te
verschaffen in hoe een duurzaam energieneutraal
woongebouw er uit kan zien. Deze kennis biedt de
mogelijkheid om in de toekomst bij ontwikkeling
en ontwerp van appartementen hoog in te zetten
op duurzaamheid en energiezuinigheid en vormt

GWL-terrein, Amsterdam

een stimulans om grotere stappen te zetten in de
ontwikkeling naar energieneutrale gebouwen. Het
onderzoek vanuit de invalshoek van energetische
duurzaamheid wordt gepresenteerd in de hoofdstukken 2 en 3 van dit boek.
In hoofdstuk 4 wordt een verbinding gelegd naar
de architectonische duurzaamheid van appartementengebouwen. Het behoud van de belevingsen gebruikswaarde is in de laatste 10 jaar steeds
meer op de voorgrond getreden. Er zijn in het
recente verleden in Nederland verschillende
goede voorbeelden van architectonisch duurzame
appartementengebouwen gerealiseerd; een aantal
hiervan wordt hier beschreven.
Afbakening en aanpak
Duurzaam bouwen heeft in haar korte geschiedenis verschillende stromingen gekend. Dit kan
leiden tot woonwijken met respect voor de natuur
of tot gebouwen die op natuurlijke wijze maximaal gebruik maken van energie uit de zon of
juist voorzien zijn van een meer technische wijze
van energiebesparing. Door de tijd heen heeft er
ook een verschuiving in de benadering plaatsgevonden. Steeds meer wordt er overgegaan op een
meer integrale benadering. Binnen de integrale
benadering wordt op verschillende manieren onderscheid gemaakt tussen de diverse aspecten van
duurzaamheid. Hoewel we ons ervan bewust zijn
dat de grenzen hiertussen vloeiend zijn, hanteren
we ten behoeve van de afbakening van dit onderzoek de volgende indeling:
t &OFSHFUJTDIFEVVS[BBNIFJEIFFGUCFUSFLLJOH
op het energiegebruik van een gebouw of gebied.
t "SDIJUFDUPOJTDIFFOTUFEFOCPVXLVOEJHF
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duurzaamheid: heeft betrekking op het behoud
van de belevings- en gebruikswaarde van een
gebouw of een gebied op de langere termijn van
20 tot 30 jaar.
t &DPMPHJTDIFEVVS[BBNIFJEIFFGUCFUSFLLJOH
op materiaalgebruik, waterhuishouding, bodemkaart, flora en fauna. Hoewel dit belangrijk
is in duurzaam bouwen, is gekozen voor de
energetische invalshoek en valt het ecologische
aspect grotendeels buiten het onderzoek.
De opgave Schutterstoren energieneutraal kan
breed worden ingevuld. Het moet tegelijkertijd
richting geven aan sociale, economische en duurzaamheid gerelateerde ambities. Een positieve
bijdrage aan het ene aspect mag niet ten koste
gaan van ambities op andere vlakken. Maatregelen om de energetische duurzaamheid te verbeteren mogen voor de bewoners geen verslechtering
van de belevings- en gebruikswaarde betekenen.
Een belangrijk knelpunt dat opgelost moet
worden is de huidige pragmatische benadering
van het begrip duurzaamheid. Bij een ontwikkelingsproces zijn veel verschillende partijen betrokken, waardoor de kennis versnippert en men
niet komt tot de integrale aanpak die gewenst is.
Om deze valkuil te vermijden is er in dit onderzoek voor gekozen om het vraagstuk interactief
en integraal vanuit verschillende disciplines te
benaderen. Het onderzoek richt zich op het niveau
van het gebouw, maar het integrale karakter van
duurzaamheid noodzaakt tot het meenemen van
relaties en interacties met omliggende gebieden
en hogere schaalniveaus.
Actuele ontwikkelingen
Op de schaal van de stad wordt serieus nagedacht
over modellen voor de CO2-neutrale stad.
De ontwikkelingen bevinden zich echter nog in
een abstract stadium. In de utiliteitsbouw worden
steeds vaker vergaande ambities op het gebied
van duurzaamheid ook werkelijk gerealiseerd en
is energieneutraal geen nieuw verschijnsel meer.
Bedrijven en instellingen stellen daarbij zelf de
norm, los van regelgeving. In sommige gevallen
is duurzaamheid onlosmakelijk verbonden met
de grondslag van het bedrijf, zoals bij het Wereld
Natuur Fonds in Zeist. Soms wordt het ingezet
als middel om het bedrijf te profileren zoals bij
TNT Post. In de particuliere woningbouw en

Instrumenten
In de afgelopen jaren zijn er verschillende integrale benaderingen van duurzaan bouwen ontwikkeld
die kunnen dienen als ontwerp rekenmethodes. Deze zijn onafhankelijk van elkaar ontwikkeld en
verschillen van zwaartepunt. De belangrijkste voorbeelden zijn:
Breeam: Management / gezondheid / energie / transport / water / materialen / afval / landgebruik
& ecologie / vervuiling
GPR gebouw: Energie / milieu / gezondheid / gebruikskwaliteit / toekomstwaarde
Greencalc+: Materiaal / energie / water / mobiliteit
Het triple P principe: People planet profit staat een breder streven voor naar ‘Duurzame (gebieds)
Ontwikkeling’, waarbij het gaat om hoge ambities op het gebied van milieu (Planet), sociale
ontwikkelingen (People) en economische vooruitgang (Profit, sinds de Johannesburg Conferentie
verandert in Prosperity) (Figuur 2.1). Tegenwoordig wordt een vierde P toegevoegd om het belang
te benadrukken van concretisering in Projecten en Processen.
DUURZAME
ONTWIKKELING
Triple P

PLANET
(milieu)

PEOPLE
(leefbaarheid)

PROSPERITY
(economie)

Schutterstoren
De keuze van de Schutterstoren is mede ingegeven doordat het gebouw winnaar was van de
Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2008. Het gebouw
is met groot enthousiasme omarmd door de
Amsterdammers, maar vooral door de bewoners
die inmiddels een sterke band voelen met het gebouw. Geprezen worden het eigen karakter en het
silhouet van het gebouw, het materiaalgebruik, de
ligging in het groen aan de Sloterplas, het licht en
het uitzicht.
Door de flexibel in te delen vloervelden kunnen de
bewoners zelf de indeling van de woning bepalen
en kunnen de woningen ook aan nieuwe woonwensen in de toekomst worden aangepast.
Energiezuinigheid mag geen doel op zich zijn.
Het gebouw moet zijn karakter bewaren en moet
nog steeds prettig en veilig aan kunnen voelen.
In het streven naar een energieneutraal gebouw
moeten de kwaliteiten waarom het gebouw
gewaardeerd wordt bewaard blijven, waarbij het
comfort nog verder kan worden verbeterd.
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10. extreme veiligheid
11. sociale veiligheid
12. verkeersveiligheid

1. ruimtegebruik
2. energie
3. materialen

Aspecten

D
veiligheid

4. waterbeheer
5. afvalinzameling
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18. cultuurhistorische
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13. voorzieningen
en winkels
14. bereikbaarheid
OV en fiets
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20. lokale werkgelegenheid
21. diversiteit
bedrijvigheid

19. sociale cohesie

15. groen in de wijk
16. water in de wijk

J

sociale cohese

22. duurzame
bedrijven

ONDERZOEK DUURZAAM ENERGIEZUINIG APPARTEMENTENGEBOUW

23. functiemenging
24. flexibiliteit

de voorgestelde maatregelen concreter berekenen en kunnen eventuele negatieve effecten ten
aanzien van de architectonische duurzaamheid
tijdig worden gesignaleerd en kan een integrale
afweging worden gemaakt.
Het zwaartepunt van dit onderzoek ligt op de
woningen van de Schutterstoren, beschouwd
vanuit ruimtelijk- en energetisch duurzaam perspectief, met de nodige verwijzingen naar gelieerde
gebieden zoals bijvoorbeeld water en materialen.

ONDERZOEK
DUURZAAM
APPARTEMENTENGEBOUW

ONDERZOEK
DUURZAAM
APPARTEMENTENGEBOUW

Figuur 2.1. Samenhang en integrale benadering van Planet, people Profit bij gebiedsontwikkeling
(bron: IVAM-DPL).

kleinschalige projecten voor eengezinswoningen
zijn er ook voldoende voorbeelden voorhanden
en daadwerkelijk gerealiseerd.
Appartementengebouwen blijven echter achter
in deze ontwikkeling. Energieneutraliteit is in
hoogbouw moeilijker te bereiken dan in laagbouw
en goede voorbeelden liggen niet voor het oprapen.
In dit onderzoek willen we een begin maken met
het dichten van dit hiaat. Door te kiezen voor een
gerealiseerd gebouw kunnen we de effecten van
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Inleiding
Er zijn verschillende factoren van invloed op het
energieverbruik. De locatie binnen Nederland
bepaalt aan welke klimatologische omstandigheden een gebouw blootstaat. Ook de bodemgesteldheid en de waterhuishouding van een gebied
kunnen grote verschillen en zo andere oplossingen
dicteren bij het streven naar een energieneutraal gebouw. Het is van belang deze factoren te
analyseren om zo de juiste aanbevelingen voor
een specifieke plek te kunnen doen. In combinatie hiermee kan het energieverbruik worden
teruggedrongen door gedragsveranderingen van
bewoners, bijvoorbeeld door de aanschaf van
energiezuinige huishoudelijke apparaten en door
het bewust omgaan met energie en water. De resterende benodigde energie kan worden opgewekt
zonder eindige bronnen uit te putten.
Temperatuur en klimaat
Het klimaat in Amsterdam, en daarbinnen ook de
locatie Osdorp ‘Meer en Oever’, wordt gekenmerkt
door een sterke, matigende invloed van de zee
met relatief hoge minimum- en lage maximum
temperaturen. Klimaat en temperatuur hebben een
grote invloed op energieverbruik. Voor woningen
geldt dat de energievraag ongeveer zes maanden
per jaar vrijwel nul is. De lengte van het stookseizoen varieert van jaar tot jaar. Binnen de strategie
van de ‘Nieuwe Trias Energetica’ (zie hoofdstuk 3)
is isolatie, dus de verbetering van de warmteweerstand (Rc-waarde), nog altijd de meest bewezen
en meest effectieve energiebesparingsmaatregel.

Hoofdstuk 2

Energetische duurzaamheid

In 2001 is door Jeeninga (e.a.) onderzocht
welke besparingen bereikt kunnen worden met
gedragsveranderingen en welke met techniekveranderingen. Techniekveranderingen hebben
het grootste effect. Een betere isolatie levert
vier keer meer besparing op dan gedragsveranderingen. Toch levert bewust energiegebruik, in
de vorm van gemiddeld een graad lager stoken,
minder vaak (of korter) douchen en baden en
minder ruimtes verwarmen in de woning, ook een
bijdrage. Uit onderzoek is gebleken dat bewoners
met een handmatig bediende thermostaat veel
vaker tussentijds de temperatuur aanpassen dan
degenen met een programmeerbare thermostaat.
Zogenoemde ‘slimme’ thermostaten (mits gekoppeld aan aanwezigheid) kunnen in de Schutters-

spaar-douchekoppen, volumebegrenzers, gemeenschappelijke voorzieningen (wasmachines op
gebouw- of clusterniveau) en zuinige huishoudelijke apparaten, zoals bijvoorbeeld hot-fill wasmachines. Daarnaast moeten leidingen optimaal,
liefst dubbel, gebruikt worden en moet er worden
nagedacht over het gebruik van regenwater.
Het blijkt dat huishoudens die bewust met energie
omgaan wel hun stookgedrag aanpassen, maar
niet het bad- of douchegedrag. Het ontmoedigen
van lang douchen en vaak baden zou in de Schutterstoren dus een gerichte en werkzame maatregel
kunnen zijn.

toren een besparing betekenen. Ventilatie van
de ruimten heeft ook een grote invloed op het
energieverbruik.
Bij het gemiddelde huishouden in Nederland is
het verbruik voor het verwarmen van de ruimtes
ruim 4 maal groter dan het verbruik voor warm
tapwater. In woningen met een lage EPC is die
factor bijna gehalveerd en wordt besparing op
warm tapwater dus relatief belangrijker. Zo ook
in de Schutterstoren, een gebouw met extreem
goede Rc waarden. Hier kunnen technische
oplossingen toegepast worden als ‘slimme
waterbemetering’, toepassing van mengkranen,
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Figuur 2.1. Temperatuurkarakteristieken door het jaar heen (gebaseerd op KNMI, meetpost Schiphol)
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temperatuur (rechts) (KNMI, 2007).
joule per cm2
340000 - 345000
345000 - 350000
350000 - 355000
355000 - 360000
360000 - 365000
365000 - 370000
370000 - 375000
375000 - 380000
380000 - 385000

uren
1400 - 1450
1450 - 1500
1500 - 1550
1550 - 1600
1600 - 1650
1650 - 1700
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(bron: SenterNovem, 2006)
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Bezonning
De locatie in Amsterdam Osdorp ligt in een redelijk bezond gebied (tegen de 1600 u/jaar), terwijl
de energie-intensiteit van de straling meer dan
gemiddeld is voor Nederland. De zoninstraling op
het dak is bij hoogbouw relatief beperkt in oppervlakte. Het brede stedenbouwkundige profiel rond
de Schutterstoren leent zich goed voor toepassing
van zoninstraling op de gevels.
Zonne-energie kan op twee manieren benut
worden:
1. Passief: de zon voorziet zonder tussenkomst van
installaties in een deel van de warmtebehoefte.
Passieve zonne-energie werkt energiebesparend
en mits goed toegepast comfortverhogend. Voorbeelden zijn serres, zonne-schoorstenen, zonnespouw concepten en oriëntatie van woonruimtes
op de zon.
2. Actief, door middel van installaties voor warm
water door bijvoorbeeld zonneboilers (zonnecollectoren) of ten behoeve van elektriciteit, door
PV-cellen (zonnepanelen). Een netgekoppeld

zonnestroom-systeem van 100 Wp kan in het
studiegebied Amsterdam Osdorp jaarlijks naar
schatting zo’n 85 kWh zonnestroom leveren.
Verder kunnen de gevels worden uitgerust met
PV-cellen, met name aan de zuidzijde, maar ook
aan de west- en wellicht ook aan de oostzijde. In
Nederland is de toepassing van zonneboilers voor
het verwarmen van tapwater een betrouwbare en
bewezen techniek waarmee een besparing bereikt
kan worden van circa 50 % van de aardgasconsumptie voor de verwarming van het tapwater.
Het meest kansrijk in het kader van actieve
systemen zijn combinaties van PV- en thermische panelen, zogenaamde PVT-panelen.
Het theoretisch maximale rendement van PVsystemen is 40%. Kostprijs dan wel beschikbaarheid van het materiaal maken dat de gangbare
efficiënties van PV-systemen momenteel nog ca.
15% betreffen. Naar verwachting zullen verbeterde productieprocessen het rendement op korte
termijn tot 22 à 25% laten stijgen. Een nadeel
van toepassing vlak in de gevels is dat slechts

Ad. 1. Passieve systemen / bio-klimatische toepassingen:
t Oriëntatie / bezonning van de woning (globaal gezegd zoveel mogelijk op het zuiden).
t Zonering / compartimentering van de vertrekken in de gebouwen/woningen.
t Compact bouwen nadruk op compacte vormen.
t 7FSTUBOEJHFQMBBUTJOHFOPQQFSWMBLUFTglasvlakken; zonnestraling komt door het glas naar binnen en wordt omgezet in warmte.
t Luchtdicht / kierdicht bouwen, maar tegelijkertijd voldoende (individueel te bedienen) spuivoorzieningen opnemen.
t Gerichte warmte accumulatie in massa i.c.m. lichte bouwconstructies (bijvoorbeeld snel
afkoppelbare bouwdelen, betonkern activering, benutting van wateroppervlakten, verdiepte
ruimten als opslag, etc.).
t (FÕOUFHSFFSEFCPVXEFFMDPODFQUFO [PBMTserre, atrium, zonneschoorsteen en zonnespouw; als
bufferruimte.
t #FOVUUJOHWBOvoorverwarmde / gekoelde ventilatielucht.
t Vides en patio’s; zonnestraling kan met de vide of patio ver(der) in het gebouw doordringen.
Van invloed op de benutting van passieve zonne-energie zijn:
t Zongerichtheid. De oriëntatie van het gebouw bepaalt de mogelijkheden om passieve zonneenergie te benutten.
t Situering van de verblijfsruimten. Bij kantoren wordt vaak vanwege de hoge interne warmtelast
de zonzijde vermeden, bij woningbouw is dit vaak andersom.
t Gevel c.q. glaseigenschappen. Beter isolerende glastypen hebben een geringere zontoetreding.
t Zonwering en ventilatie. In de zomerperiode kan de zonnestraling tot een te hoge binnentemperatuur leiden. Zonwering en ventilatie zijn belangrijk om de temperatuur in huis te beheersen.

70 à 75% van de maximale instraling van de
desbetreffende oriëntatie wordt benut.
Wind en ventilatie
Windenergie is een belangrijke duurzame energiebron. In windrijke gebieden in het open veld
wordt opwekking van energie door windturbines in toenemende mate toegepast. Benutting
van wind t.b.v. elektriciteit is in de gebouwde
omgeving nog lang niet altijd effectief. Dit komt
ondermeer door de geringere en meer variabele
windsnelheden en -richtingen. Toepassingen op
gebouwen of geïntegreerd in gebouwen zijn in
ontwikkeling, maar veelal nog niet of net niet rijp
genoeg voor toepassing. Daarbij spelen in of nabij
woongebieden tevens aspecten als geluid, trilling
en hinder voor fauna. Kijkend naar opbrengst
wordt bij hoogbouw in bebouwd gebied de toepassing van windturbines bij toenemende hoogte
aantrekkelijker. Op het dak van de Schutterstoren
zal een verticale as model gelijk de ‘Neoga’ of
‘Turby’ zo’n 4750 KWh/jaar kunnen opbrengen.
Binnen bio-klimatische architectuur wordt wind
voornamelijk toegepast t.b.v. natuurlijke ventilatie.
Alternatieve benutting van wind voor ventilatiedoeleinden kan plaats vinden op basis van windducts (dwars ventilatie) of zonneschoorstenen,
die optimaal gebruik maken van drukverschillen
om ventilatiestromen ook bij lage windsnelheden
tot stand te brengen. Energetische voordelen
zijn te halen op passieve wijze uit ventilatie via
warme of koele lucht in een atrium of middels
sterk opkomende hybride passief/actief systemenconcepten met warmteterugwinning, die gekoppeld kunnen worden aan CO2 en/of ozon regeling.
Aangezien binnen de uitgangspunten van de
Nieuwe Trias Energetica (zie hoofdstuk 3) zeer
goed wordt geïsoleerd, wordt energieverbruik ten
gevolge van ventilatie van nog groter belang.
Voor de Schutterstoren kan door goede detaillering voor de gevel een luchtdichtheid worden
aangehouden die 4x beter is dan die van het
bouwbesluit. Energetisch gezien kan dit het beste
worden toegepast met balansventilatie gecombineerd met te openen ramen en ‘zomernacht
ventilatie’.

Bodem / geologie
De ondergrond van Amsterdam bestaat uit oude
zeeklei met lokaal kalkrijke poldervaaggrond in
de laag erboven. Onder deze laag bevindt zich
in de ondergrond tot 50 m diepte de pleistocene
zandlaag, waar in West- en Noord-Nederland
vaak op wordt gefundeerd. Aan de oppervlakte
kan theoretisch gezien overal warmte of koude
worden onttrokken aan de bodem of het oppervlaktewater. De verstoring van ecosystemen aan
de oppervlakte of in de ondergrond moet voor de
locatie Osdorp ‘Meer en Oever’ nog verder worden
onderzocht.
Minder gebruikelijk is de nog nauwelijks toegepaste warmte- en vooral koudeonttrekking
uit het water van de Sloterplas en opslag van
warmte in wegen en parkeerterreinen. Er zijn veel
mogelijkheden om warmte of koude te winnen
uit de bodem, het grond- of oppervlaktewater of
zelfs de lucht. Bij deze energie-uitwisseling kan
gebruik worden gemaakt van warmtewisselaars
of warmtepompen.

Figuur 2.6.. geeft een overzicht van mogelijkheden waarmee de ondergrond kan worden
ingezet in de energie-, water- en grondstoffenvoorziening. De ondergrond biedt in algemene
zin de volgende mogelijkheden voor warmteuitwisseling:
t X
 BSNUFFOLPVEFVJUPQQFSWMBLUFXBUFS 
grondwater of de ondergrond tot ongeveer
30 m diepte, via warmtewisselaars en
warmtepompen
t XBSNUFFOLPVEFPQTMBHJOBRVJGFSTJOEF
ondiepe ondergrond tot ongeveer 150 m
t BBSEXBSNUF P VJUPGXBSNUFPQTMBH
in aquifers in de middeldiepe ondergrond
(100 m-1 km)
t FOFSHJFFO$0PQTMBHJO[PVUWFMEFOJO
dezelfde middeldiepe ondergrond
t BBSEXBSNUF P VJUBRVJGFST HBT
en zoutvelden in de diepe ondergrond (1 km
en dieper)
t HBTFO$0PQTMBHJOMFHFBBSEHBTWFMEFO
in deze diepe lagen.

Figuur 2.5. Temperaturen (in graden Celsius) op 3000 m
diepte (TNO Bouw en ondergrond).

Figuur 2.6. Mogelijkheden van de ondergrond
(TNO Bouw en ondergrond).

Biomassa
De afval(water)stromen in de Schutterstoren
vormen een zekere energiepotentie. Belangrijkste
ingreep ten aanzien van de afvalwaters is het
zo dicht mogelijk bij de bron scheiden naar
kwaliteit. Overwogen kan worden het afvalwater
te scheiden naar ‘zwartwater’ (toiletwater) en
‘grijswater’ (bad-, keuken- en waswater) en
mogelijk ‘geelwater’ (urine en spoelwater). Dit
laatste zou dan plaats kunnen vinden ten behoeve
van directe benutting van de nutriënten. Bij 120
bewoners/gebruikers betreft dit globaal 60.000
liter urine per jaar en totaal zo’n 6.000 liter
faeces per jaar. De grijswater totaalstromen van
de Schuttertoren liggen tussen de 25.000 en
100.000 liter per persoon per jaar, neerkomend
op zo’n 3 tot 12 miljoen liter grijswater totaal.
Het lokaal behandelen van grijswater, bijvoorbeeld in de vorm van helofyten zuivering, levert
teruggerekend per huishouden ook een energiebesparing op. Voor de Schutterstoren komt dit
neer op zo’n 2266 KWh/jaar.
Voor de gestelde alternatieve omgang met de
afvalwaterstromen zijn diverse technieken en
toiletsystemen mogelijk.
Het vergisten van het zwarte afvalwater door
anaërobe behandeling gekoppeld aan energieterugwinning en afvalstroomreductie is een goede
aanvullende maatregel voor het bereiken van
energieneutraliteit. Het is voor gebruikers en
beheerders daarentegen een vergaand concept.
De zwartwater afvalstroom kan bij een dergelijke
uitwerking het beste gecombineerd worden met
biomassa. In feite geeft dit meteen de mogelijkheid
om energie ‘op te slaan’ in de vorm van biogas,
om zodanig tijdverschillen tussen duurzame opwekking en gebruik te overbruggen. Uit een ruwe
berekening blijkt in geval van de Schutterstoren
een mogelijke opbrengst van 19 ton aan biomassa
per jaar, die via een kleine WKK gemiddeld zo’n
5997 KWh per jaar aan elektriciteit en 75 GJ
per jaar aan warmte zal inhouden.
Electriciteit
Het elektriciteitsverbruik wordt voor een aanzienlijk deel bepaald door de apparatuur en het
gebruik dat de bewoners ervan maken. Daarnaast
zijn de CV pomp en het woningoppervlak factoren
die van belang zijn.
Bij elektriciteitsverbruik heeft de gezinsgrootte
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meer invloed dan bij de warmtevraag, immers
meer bewoners vragen om meer warm water,
vaker wassen en meer computers in huis. Het
gebruik van de wasmachine neemt vrijwel lineair
toe als het gezin meer leden telt. Ook voor de
wasdroger en de vaatwasser geldt dat, zij het in
minder mate. Driekwart van de huishoudens in
Nederland is tegenwoordig in het bezit van een
computer, gemiddeld hebben deze bewoners de
computer 10 uur per week aan staan.
Er is dus geen directe koppeling tussen de energievraag en de m2 vloeroppervlak, het energieverbruik wordt eerder bepaald door het aantal
gezinsleden.
Uit de studie van Jeeninga (e.a.) blijkt dat er
forse jaarlijkse besparingen op het elektriciteitsverbruik mogelijk zijn door het gebruik van energiezuinige apparatuur en door geringe gedragsveranderingen, zoals het gebruik van spaarlampen
en het verminderen van de gebruiksfrequentie van
grote elektrische apparaten.
Kosten
Een probleem bij duurzaam bouwen is dat
milieubelangen en economische belangen vaak
uiteenlopen. De milieuproblemen zijn vaak diffuus,
ze worden verdeeld over een groter gebied of
afgewenteld op de toekomst. Economische belangen daarentegen zijn meer geconcentreerd. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij de nutsvoorzieningen die
geacht worden een algemeen noodzakelijk goed te
zijn, zoals de energievoorziening.
De meeste duurzame maatregelen zijn kostbaar.
Los van het feit dat elke nieuwe maatregel per
definitie geld kost, zijn het vaak ongebruikelijke
oplossingen, veelal nog kleinschalig gefabriceerde
producten die niet zijn uit-ontwikkeld en waarvoor
nog geen garantstelling kan worden geboden. De
positieve effecten zijn vooral te verwachten op
langere termijn: een besparing op exploitatielasten,
hogere restwaarde bij herbestemming of sloop en
verbetering van het milieu en direct of indirect de
gezondheid.
Het vergt enige moed van opdrachtgevers om vanuit een bepaalde visie budget vrij te maken voor
de genoemde kosten, dit gebeurt meestal vanuit
het perspectief ‘kwaliteit mag meer kosten’. Er is
bereidheid tot voorinvesteren voor later, het regelen
van extra budget via subsidies en het betrekken van
aanverwante marktpartijen in de duurzaamheids-

ambities, zoals bijvoorbeeld energiebedrijven.
Er zijn drie manieren om naar de kosten ten
behoeve van duurzaamheid en milieu te kijken:
1. De normale werkwijze.
Hierbij worden kosten op korte termijn bekeken
en zijn de investeringskosten het belangrijkst.
Mocht er een extra investering nodig zijn voor
duurzame maatregelen dan kan dit in een
normaal bouwproject in onderlinge afstemming
worden besloten, bijvoorbeeld als wisselgeld voor
de grondprijs.
2. Verder vooruitkijken.
Hierbij worden de exploitatiekosten en restkosten
ook meegenomen en wordt er dus naar alle
levensduurkosten gekeken. Dit garandeert dat
investeringen in energie- en waterbesparingen,
degelijke constructies en materialen, onderhoud,
etc. financieel beter zichtbaar zijn. Er kan in dit
geval ook gewerkt worden met terugverdientijden
en meer-investeringen kunnen worden verrekend
met de partij die er later profijt van heeft.
3. Integrale kosten.
De maatschappij betaalt via de overheid indirect
mee aan milieuschade die niet in de prijs van
goederen, en dus ook van gebouwen, is opgenomen.
Dit zijn de zogenaamde verborgen milieukosten.
Bij een integrale beschouwing zouden deze
theoretische kosten ook meegenomen moeten
worden, naast de ‘echte’ levensduurkosten. Om
financiering te verkrijgen voor investeringen die
lage verborgen milieukosten hebben kan overheidssubsidie gegeven worden, aangezien deze
maatregelen op termijn overheidsinvesteringen,
en dus maatschappelijke kosten, voorkomen.
Bij de onderbouwing van een keuze uit duurzame
maatregelen kan een verdeling in kostenklassen
nuttig zijn. Wij stellen voor om dit te baseren op
‘echte levensduurkosten’: investeringen, exploitatielasten en restkosten. Globaal kunnen ze onderverdeeld worden in meer- of minder-investering en
terugverdientijden:
t ,MBTTF (geen extra kosten): in principe
zonder meerinvestering (soms zelfs goedkoper), en kunnen dus altijd worden toegepast.
t ,MBTTF (levert snel winst op): terugverdientijd van 7 jaar of minder. Meestal binnen
de bouw- en projectontwikkelingswereld
beschouwd als een acceptabele termijn om
meerinvesteringen te doen.

t ,
 MBTTF (kostenneutraal binnen afschrijving):
lange terugverdientijd van 8 jaar tot 20 jaar.
De terugverdientijd valt in dit geval net binnen
de levensduur, bijvoorbeeld van installaties
en bouwonderdelen die op termijn vervangen
moeten worden.
t ,MBTTF(kwaliteit voor een beetje meer):
voor een relatief geringe extra investering
(tot 20%) op een onderdeel van de gangbare techniek- of oplossingsrichting met een
terugverdientijd van veelal meer dan 20 jaar.
Feitelijk verdienen deze maatregelen zich
dus bij het huidige prijspeil niet terug. Veel
duurzame materialen vallen hieronder, evenals
maatregelen die een kwaliteitsverbetering van
een gebouw beogen.
t ,MBTTF (topkwaliteit voor hoge ambities):
relatief grote investering van meer dan 20%
en terugverdientijd van meer dan 20 jaar. Toepassing van deze maatregelen zit in de ideële
en experimentele sfeer, het wordt ingezet ter
profilering van het imago of het groene karakter van een project/product of van de daarvoor
verantwoordelijke organisatie.
De ene klasse betekent niet automatisch een
groter effect op het milieu dan de andere. Bij alle
bovengenoemde klassen is het van belang iedere
keer de mate van positieve invloed voor het milieu
goed af te wegen.
Marketing en bewoners
Het verkopen van duurzaamheid is een lastig
fenomeen in Nederland. Een kleine groep zal
worden aangetrokken door de voordelen die zij
ziet in duurzame bouw. Het merendeel van de
kopers zal echter terugschrikken voor de investering en dit niet afzetten tegen de voordelen in
gebruik en op langere termijn.
De woningmarkt is niet ingericht op exploitatielasten maar op de aanschafwaarde van de
woning. Op verkoopsites van bestaande woningen,
het merendeel van het aanbod, zul je zelden of
nooit een energielabel zien of een schatting van
klein en groot onderhoud van de woning. Een
goede analyse van de Vereniging van Eigenarenreserves in gestapelde bouw ontbreekt eveneens.
Het lijkt wel of het maximaal te besteden bedrag
van klanten wordt ingezet voor grootte van vloeroppervlak of perceel, architectonische uitstraling

of locatie, maar niet voor de bouwkundige of
energetische duurzaamheid van een gebouw.
Uitzonderingen daargelaten zijn ook
financiers niet of nauwelijks geïnteresseerd in
deze aspecten. Draagkracht van de klant, locatie
en executiewaarden zijn belangrijker dan de
totale woonkosten op termijn.
In de verkoop van nieuwbouwprojecten is het
daarom steeds lastiger te concurreren tegen
bestaande bouw. Nieuwbouw stelt immers hogere
eisen aan energetische waarden, zowel op
gebouw- als op gebiedsniveau. Om te kunnen
blijven concurreren, zeker in tijden van crisis
waarin de contrasten scherper worden, is een
set aan maatregelen nodig:
1. de ontwikkelaar moet duurzaamheid structureel inzetten in zijn marketing en als
bijzondere verkoopwaarde van het gebouw.
Daarbij moet duurzaamheid de consument
iets tastbaars kunnen brengen in termen van
comfort (bijvoorbeeld koeling), kostenreductie
of imago.
2. Bij de ontwikkeling, de verkoopbemiddeling
en de financiering zal er een verschuiving
moeten worden gemaakt van aanschafwaarde
naar exploitatiewaarde. Vooral in de wijze van
bemiddeling door makelaars, die hierin een
spilfunctie vervult, valt veel werk te verzetten.
3. De bewustwording van duurzaamheid zal
moeten worden gestimuleerd op overheidsniveau, bijvoorbeeld door koppeling van de
grondprijs, heffingen of hypotheekrenteaftrek
aan concrete vormen van duurzaamheid in een
gebouw of gebied.
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Inleiding
Het antwoord op de vraag hoe de samenleving
kan verduurzamen en hoe de gebouwde omgeving
daaraan kan bijdragen, ligt voor een groot deel
in de antwoorden op concrete vragen als: welke
energie biedt de meeste kwaliteit, hoe kan het
maximale uit de gekozen energiebron worden
gehaald, hoe kunnen ook de kansen die de lokale
omgeving biedt zo goed mogelijk worden benut?
Het stellen van deze vragen vormt de start van
het ontwerpproces om te komen tot een energieneutraal gebouw. Daarnaast is het voor het tot
stand komen van energieneutrale gebouwen ook
belangrijk te kijken hoe negatieve gevolgen van
menselijk handelen kunnen worden voorkomen,
danwel hersteld. Ook kan de inzet van energiebronnen, het gebruik van reststromen en het
benutten van de lokale situatie dusdanig worden
vorm gegeven dat deze kunnen worden aangepast
aan nieuwe technische ontwikkelingen.
EPC en de Nieuwe Trias Energetica
De term energieneutraal heeft betrekking op
het gebouwgebonden energieverbruik vanaf het
moment van oplevering totdat het gebouw wordt
gesloopt. De eenheid waarin dit tegenwoordig
wordt uitgedrukt is de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Bij een energieneutraal gebouw is
die coëfficiënt nul.
Energieneutraal bouwen is in de bouwwereld nog
geen gemeengoed. De overheidsdoelstellingen zijn
er op gericht om per 2020 alle nieuwbouw in
Nederland aan deze norm te laten voldoen. Dit
zal in stappen worden doorgevoerd. Van een EPC

= 0,8 nu, via EPC = 0,6 in 2011 en EPC = 0,4
in 2015, moet uiteindelijk in 2020 worden uitgekomen op EPC = 0. In ons onderzoek naar een
energieneutrale Schutterstoren wagen we in één
keer de stap naar een EPC van 0,0.
Voor dit onderzoek hebben we besloten de Nieuwe
TRIAS Energetica - stappenstrategie voor duurzaam bouwen te hanteren, die is ontwikkeld aan
de TU Delft:
1. verminder de vraag
2. hergebruik de reststromen
3. (a) vul de resterende vraag duurzaam aan
(b) zorg dat afval voedsel kan zijn
Binnen de Nieuwe Trias Energetica is het
interessant te kijken naar het gegeven dat met
hoogwaardige energie meer arbeid te verrichten
is dan met laagwaardige energie. Je kunt dit ook
de kwaliteit van energie noemen. Hierbij geldt
dat sommige reststromen vanwege de geringe
kwaliteit niet aantrekkelijk zijn om op individueel
niveau te hergebruiken, zoals bijvoorbeeld zwart
rioolwater. Er kunnen dan voordelen te behalen
zijn door naar een grotere schaal te kijken,
die van clusters van gebouwen, wijken of zelfs
de gemeente. Dat geldt overigens ook voor het
gebruik van energiebronnen zoals bijvoorbeeld
windenergie of aardwarmte. Die toepassingen
op een grotere schaal vallen buiten de focus van
ons onderzoek, maar zullen wel worden genoemd
daar waar ze oplossingen kunnen bieden.

Vaststelling definitie ‘energieneutraal’ voor een gebouw of gebied:
Een gebouw of gebied is energieneutraal als het tijdens de exploitatie
geen netto CO2 uitstoot heeft. Hierbij wordt gekeken naar de verwachte
jaarlijkse emissiebalans bij normaal gebruik, waarbij ook indirecte emissies c.q. reducties worden meegerekend. Tevens moeten alle compensaties
ten opzichte van uitgestote CO2 equivalenten binnen de grenzen van het
gebouw of gebied zelf worden opgelost om neutraliteit te bereiken.

Hoofdstuk 3

Schutterstoren energieneutraal

Daarbij worden de volgende stappen gehanteerd voor het gebouw c.q. het
desbetreffende gebied;
1) Het gebouw of gebied moet zelf niet meer energie gebruiken dan het
oplevert (bij gebouwen: betekent dit een EPC van 0).
2) Het overige energiegebruik van het gebouw of gebied moet zoveel
mogelijk worden gereduceerd, hergebruikt of locaal opgewekt worden
uit hernieuwbare bronnen
3) De indirecte CO2 emissies van de overige (niet-energie) stromen binnen
het plangebied die vrijkomen bij drinkwaterzuivering, afvalwaterzuivering en organisch afval verwerking dienen meegenomen te worden in de

Samenstelling Programma van Mogelijkheden
De Schuttertoren heeft een unieke, ronde bouwvorm. De maatregelen die in dit onderzoek worden
voorgesteld zijn daarom niet zonder meer toe te
passen op andere bouwvormen. Er zal dan ook
niet zoiets gaan bestaan als een mal voor hét
energieneutrale gebouw.
Een gebouw wordt allereerst bepaald door de
stedenbouwkundige situatie, vorm en typologie
moeten zich daaraan aanpassen. De gebouwvorm
zal vervolgens moeten worden onderzocht op de
mogelijkheden die er zijn om energiemaatregelen
te benutten. Daarnaast moet gekeken worden
naar de lokale omstandigheden van klimaat, bodem
en water. Deze omstandigheden zijn bepalend
voor de toepassing van bijvoorbeeld windenergie
en warmte en koude in de bodem of in oppervlaktewater. Sommige maatregelen om een
gebouw energieneutraal te maken zullen altijd
kunnen worden toegepast, andere alleen als
gebouwvorm en/of locatie zich er voor lenen.
Op basis van de uitgebreide bio-klimatische
analyse en een viertal workshops met de onderzoeksgroep is het ‘Programma van Mogelijkheden’ (PvM) opgesteld, onderverdeeld naar de
hierboven beschreven Nieuwe Trias Energetica.
In dit programma staat een breed scala aan
potentiële maatregelen voor het bereiken van het
einddoel: een energieneutrale Schutterstoren.
Alleen de maatregelen die geschikt zijn bevonden,
zijn aan het eind van dit hoofdstuk verzameld in
het overzicht van de energiemaatregelen voor de
Schutterstoren.

berekening en zoveel mogelijk te worden gereduceerd, hergebruikt of
locaal worden opgewekt uit hernieuwbare bronnen(*)
4) De overgebleven CO2 reducties dienen te komen door het benutten van
centrale energie uit hernieuwbare bronnen (**), CO2 afvang en opslag
methodes en/of gecompenseerd te worden door biomassa fixatie.
Al deze maatregelen dienen plaats te vinden binnen het plangebied.
(*) Wegens de grote mate van onzekerheden wordt transport/mobiliteit
niet bij de afwikkelingsreductie meegenomen. Ook de restafvalverwerking
valt hierbuiten, aangezien deze afvalstroom niet CO2–neutraal op te lossen
is door middel van uitsluitend ruimtelijke toepassingen en/of installaties.
De verantwoordelijkheid om restafval te reduceren, te hergebruiken, te
recyclen of biologisch afbreekbaar te maken ligt bij de producenten en de
consumenten zelf.
(**)Voor duurzame energie gelden de definities van het protocol
Monitoring Duurzame Energie update 2006 (Senter-Novem dec 2006).
Definitie TU Delft 2009.
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Programma van Mogelijkheden
1. Reduceer de vraag
(in willekeurige volgorde)
t BOEFSFQMBUUFHSPOEWPSN CJKWPWBBMJQW
rond; waarbij noord-zuid gericht)
t BOEFSFEPPSTOFEF B EJDIU[FUUFOPOEFSTUF
verdieping met kassen
t BOEFSFEPPSTOFEF C POEFSCPVXEJDIU[FUUFO
dak parkeerkelder
t BOEFSFEPPSTOFEF D EJDIU[FUUFOCPWFOTUF
verdieping met kas
t WFSCFUFSFOUIFSNJTDIFTDIJM CFUFSFJTPMBUJF
Rc = 7 tot 10; geen koudebruggen; drie
dubbelglas; luchtdicht detailleren of dubbele
kierdichting; etc.)
t HMBTPQFOJOHFOCFUFSPQEFPSJÑOUBUJFBGTUFNmen (qua grootte en hoogte)
t NFFS[POHFSJDIUFJOEFMJOHBMTPOEFSEFFMWBO
‘passief wonen’
t XPOJOHTDIFJEJOHOBBSIFUOPPSEFOSJDIUFO
plattegrond aanpassen
t XBSNUFCJOOFOEFTDIJMCFUFSWFSEFMFO OPPSE
<=>zuid)
t PQUJNBMJTBUJFMFJEJOHWFSMPPQ
t EVCCFMFHFWFMENWOJFUHFLMJNBUJTFFSEF
ruimtes (serres of luchtspouw annex glazenwasserbalkon met bijv. Solarlux gevel)
t WFSTUBOEJHFUPFQBTTJOHWBO BBOQBTCBSF 
zonwering
t UPFWPFHFO[POXFSJOH[VJE[VJEXFTU[JKEF B 
bij voorkeur met beweegbare lamellen; (b)
met horizontale doorstekende vloerdelen
(min. 1.20 m1 en niet toegankelijk); (c)
met ‘screens’ (bedienbaar)
t FOFSHJF[VJOJHFBQQBSBUVVSFOBQQFOEBHFT
(liften, verlichting, warmwater, appendages,
glazenwasser voorziening, intercom, etc.)
t QMBOUFOCPNFO[VJE[VJEXFTU[JKEFHFWFM FO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.

Schema Serres
Doorstekende vloeren
Orientatie woonruimtes
Buitenzonwering
Bomen: zonwering in de zomer
Betonkern-warmtebuffer
Pv-cellen op garagedak
Warmte-koude opslag
WTW-systemen centraal
WTW-systemen decentraal in gevel
Koeling uit Sloterplas
Pv-cellen dak + gevel
Roterende Pv-cellen op dak
Netwerkkoppeling
Opvang regenwater en waterzuivering

t.b.v. windhinder optimalisatie d.m.v. gerichte
aanplant omgevingsgroen)
t TDISJKWFOWBOHFCSVJLFSTIBOEMFJEJOHEVVS[BBN
gebruik
t JOQBTTJOHDPNQFUJUJFGFMFNFOUJSUFOFSHJFverbruik bewoners (als % van het gemiddelde
gebruik per m2, anders privacy problemen)
2. Hergebruik de reststromen
(in willekeurige volgorde)
t XBSNUFLPVEFPQTMBH 8,0 PGWSJKFLPFMJOH
in Sloterplas (lucht/water) of grond (lucht/
lucht) rond parkeerkelder (buffering/massa) of
in aquifer (water/water; water/lucht)
t 1IBTF$IBOHF.BUFSJBMT 1$. FOXBSNUF
terugwinning (WTW) via decentrale klimatiseringsunits in gevel (ClimaRad, TROX, etc.)
t IPSJ[POUBBMDPNQBSUJNFOUFSFOFOVJUXJTTFMFO
(surplus) warmte/koude tussen N en Z
woningen per woonlaag (bijv. d.m.v. zonnespouw)
t CFOVUUJOHWBOCJOOFOLFSOUCWWFOUJMBUJFMVDIU
en gekoppelde WTW
t 1$.QMFJTUFSXFSLUCWAQFBLTIBWJOH XBSNUF
t 858VJUEPVDIFXBUFS FOFWUVJUSJPPMXBUFS
onderin gebouw)
t WFOUJMBUJFNFDIBOJTDINFUXBSNUFUFSVHXJOOJOH
niet toepassen: naar natuurlijke ventilatie en
zonneschoorsteen
t SFHFOXBUFSCFOVUUJOHWJBEBLPQTMBHFOWSJK
verval systeem
t UPFWPFHFOBOEFSFGVODUJFTNFUBOEFSFFOFSHJF
vraag piek tijdstip (zoals kantoren, school,
kinderopvang, etc.)
t JOQBTTJOHFMFLUSJTDIFWPFSUVJHFOHFLPQQFMEBBO
duurzame energiebronnen (elektrische fietsen,
elektrische auto, etc.)

t 1
 7PG175SPOEPNWPFUHFCPVXJOEBLCPWFO
parkeerkelder
t 15JOSJOHTZTUFFNSPOEPNHFCPVX WJB
stratificatie naar centrale opslag bovenin met
WTW) en koppelen aan cq toepassen van lage
temperatuur verwarming (cq hoge temperatuur koeling); LTV/HTK
t -FEWFSMJDIUJOHNFUEJSFDUFMBBHWPMUBHF HFMJKLstroom (LV/DC) voeding voor buitenruimtes
t %FDFOUSBMFXJOEUVSCJOFT CJKW5VSCZ /FPHB 
etc.) op dak
t LPFMWSBBHWJBMVDIUHFLPFMEFXBSNUFXJTTFMBBS
absorptie chiller op dak
t UPFQBTTFOWBOFOFSHJFQSPEVDFSFOEFGVODUJFT
(fittness ruimte, kas, etc.)
3b. Zorg dat afval voedsel kan zijn
(in willekeurige volgorde)
t HSJKTXBUFSTZTUFFNWPPSEFLBTFOXPOJOHFO
op het dak
t BOBFSPCFWFSHJTUJOHWBOHSPFOUFFOGSVJU
afval (via shredder ‘under the sink’) en toilet
afvalwater, zgn. ‘zwart water’ (biovergisting)
gekoppeld aan warmtekrachtkoppeling
(evt. aangevuld met biomassa uit omliggende
terreinen) en terugwinning nutriënten (water,
grondverbeteraar)
t BGWBMXBUFSmMUFSFOBBO4MPUFSQMBTPFWFS[JKEF
t $0BCTPSQUJFJOLBT HFÕOUFHSFFSEJOWPFU
en/of op dak van gebouw)
t DPNQPTUUPJMFU EJTDVUBCFMJWNHFCSVJLFSTcomfort/adoptie)
t BBOCJFEJOHHFTDIFJEFOJO[BNFMJOH TSVJNUF 
verdergaande scheiding anorganische afvalstromen

3a. Vul de resterende vraag duurzaam aan
(in willekeurige volgorde)
t CFOVUUFOWBOEFCFUPOLFSO EFPWFSNBBU JO
combinatie met lage temperatuursverwarming
(LTV) of zeer lange temperatuursverwarming
(ZLTV)
t LBTPQEBLFOEBBSWBOEBLPQQFSWMBL
bedekken met photo-voltaïsche cellen (PV) of
PV gecombineerd met thermisch (PVT)
t WPMMFEJH17PG175PQEBLHFÕOUFHSFFSE FWU
maximalisatie oppervlakte d.m.v. overstek
rondom)
t QIPUPWPMUBÕTDIFQBOFMFO 17 JOEFHFWFM
(optioneel: verhogen geveloppervlak aan top);
mogelijke inpassing: (a) dichte delen; (b)
glas middels PV-folie; (c) geïntegreerde PV
op zonwering; horizontaal zuid/zuid-zuidwest
gevel en vertikaal op zuidwest/west gevel (evt.
ook oost gevel)
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De Schutterstoren energieneutraal: energiemaatregelen en EPC berekening
Het energieverbruik in een appartementencomplex wordt bepaald door drie energieposten: de
klimaatinstallaties, de openbare voorzieningen
en de gebruikersenergie. Het is van belang te
beseffen dat binnen de in Nederland gehanteerde
rekenmethodiek achter de Energie Prestatie
Coëfficiënt (EPC) alleen wordt gekeken naar
klimaatinstallaties en een zeer beperkt deel van
de gebruikersenergie, de verlichting. Dit betekent
dat alle energie voor de openbare voorzieningen
en huishoudelijke apparaten ontbreekt in de EPC
berekening. Hierdoor, en door aannames in de
rekenmethodiek, zijn er maatregelen die het energieverbruik terugdringen, maar die niet gehonoreerd worden in de EPC. Het blijkt dat naarmate
de EPC-waarde daalt, de rekenmethode minder
toereikend wordt en dat het beter is te kijken
naar de werkelijke energiestromen.
Om de energieneutrale status van de Schutterstoren te bepalen is er daarom voor gekozen om
op twee manieren naar de eis EPC = 0 te kijken.
Middels een EPC-berekening kan worden bepaald
hoeveel energie er conform een vastgelegde
methodiek in het gebouw wordt gebruikt. Dit

Referenties van appartementenbouw
en hun EPC, zoals momenteel gerealiseerd dan wel in ontwikkeling:
Gerealiseerd:
Bron: SenterNovem:
Park de Baandert (Sittard)
Appartementen (Zevenbergen)
Zonnekant (Malden)
Pallas (Almere)
Bron: Internet:
Borch Rijck (Harkstede)
Tasmantoren (Groningen)
In ontwikkeling:
Lijsterstraat (Krimpen a/d IJssel)
Hutten Zuid (Ulft)
Buiksloterham (Amsterdam)
ConceptHouse (TU Delft &
Industriële partners)

EPC = 0.76
EPC = 0.76
EPC = 0.72
EPC = 0.67

EPC = 0.70
EPC = 0.68

EPC = 0.40
EPC = 0.40
EPC = 0.38
EPC = 0.00

Schutterstoren;
Oorspronkelijk :
Gecorrigeerd:
Doelstelling :

EPC = 0.99
EPC = 1,09
EPC = 0.00

Energiepost Huidig ontwerp

Totaal primair
energiegevbruik
ontwerp
Besparing

Gewijzigd ontwerp

TOTAAL HUIDIG ONTWERP

2.632.709 MJ

Nieuwe EPC
conform
NEN 5128

Nieuwe EPC
alternatieve
berekenwijze

1,09

Verwarming Rc gevel, dak en vloer = 2,5 m2K/W
U ramen = 2,2 W/m2K
ZTA glas = 0,60
Geen zonwering
Rc wanden naar kern = 2,0 m2K/W
Infiltratie = 0,0009 m3/s.m2
Rendement WTW = 95%
Opwekking HR-combiketel
Hoge temperatuurverwarming

Rc = 10 m2K/W
U ramen = 0,69 W/m2K
ZTA glas = 0,60
Buitenzonwering ZW+ZO
1.735.390 MJ
Rc wanden naar kern = 2,0 m2K/W
0,000150 m3/s.m2
Rendement WTW = 95%
WKO
Zeer lage temperatuurverwarming

Koeling

Geen gebouwgebonden koeling

WKO of vrije koeling Sloterplas

1.589.537 MJ

145.853 MJ

0,66

0,66

Tapwater

HR combi ketel

1.427.261 MJ

162.276 MJ

0,55

0,55

Ventilatie

Gebalanceerd, gelijkstroom

1.385.097 MJ

42.164 MJ

0,55

0,55

Verlichting

Standaard verlichting conform
EPC uitgaande van 40W lampen
Geen

HRww / combi-warmtepomp
wtw bij douche
Gebalanceerd, gelijkstroom
CO2 gestuurd*
Gelijkwaardige spaarlampverlichting 8,5W*
1.000 m2 effectief 160W/m2 piek

1.038.708 MJ

346.389 MJ

0,55

043

00,00 MJ

1.152.000 MJ

0,11

0,00

00,00 MJ 2.632.709 MJ

0,11

0,00

PV-cellen
TOTAAL

897.319 MJ

0,70

0,70

* Niet gewaardeerd in EPC

Tabel 3.1. Samenvattend overzicht met energiegebruik en EPC van bestaande- en aangepaste Schutterstoren onderverdeeld naar de belangrijkste energieposten

energieverbruik heeft dus betrekking op de benoemde energiestromen en zou volgens de definitie
van energieneutraal bij een EPC = 0 dus 0 MJ
moeten zijn. Naast deze vastgelegde rekenmethodiek kan bekeken worden welke energiestromen er in werkelijkheid zullen zijn en kunnen
deze zo nauwkeurig mogelijk worden berekend.
Omdat in een EPC berekening politieke keuzes
zijn vastgelegd over aan te houden rendementen
en vermogens, ontstaat er feitelijk verschil
tussen beide benaderingen en dus ook tussen
beide resultaten. Om de zuiverheid van aanpak
en achterliggend onderzoek te benadrukken, is
binnen deze studie toch zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van EPC-methodiek conform NEN
5128. Alleen als het werkelijke energiegebruik
aanwijsbaar anders is, zijn aanpassingen genuanceerd doorgevoerd.
Het gerealiseerde ontwerp van de Schutterstoren
voldoet aan de ten tijde van indiening in 2002
geldende eis met een EPC score van 0,99.
Na 2002 zijn de norm en methodiek echter
aangepast. De factor koeling, die daarvoor geen
integraal onderdeel was van de berekening, heeft
sindsdien een relatief groot negatief effect op de
EPC-score. Deze categorie is aan de EPC-berekening toegevoegd om tijdens het ontwerp van een
woongebouw aandacht te vragen voor het minimaliseren van de behoefte aan een energie gevoed
koelsysteem. Wanneer niet is voorzien in koeling,
wordt deze mogelijk door gebruikers alsnog in de
woning aangebracht. Het vaak lage rendement
van dit soort later toegevoegde systemen maakt
het relatieve aandeel in de EPC-score hoog. De
Schutterstoren heeft hierdoor volgens de nieuwe
methodiek een EPC-score van 1,09. Deze waarde

is genomen als uitgangspunt van de studie om
uiteindelijk de EPC te reduceren naar 0,00.
Tabel 3.1 toont de verandering van het totale
primaire energiegebruik met de gerealiseerde
besparingen en de EPC van het bestaande en het
aangepaste ontwerp en de daarbij gehanteerde
energiemaatregelen. Er is daarbij uitgegaan van
de verbruiken zoals door NEN 5128 voorgeschreven, met uitzondering van de in de tabel specifiek
benoemde aspecten.
Volgens de officiële EPC methodiek wordt dus
een EPC van 0,11 gehaald.
Door de bewoners actief te stimuleren tot een
bewust gebruik van verlichting en door de CO2
sturing op ventilatie extra te waarderen wordt
vervolgens het gestelde doel van een EPC van
0,00 gehaald. Het totale energiegebruik is door
de toepassing van netwerkgekoppelde PV-cellen
teruggebracht tot 0,00.
Beter inzicht in verbruik
De EPC houdt dus wel rekening met de verlichting in de appartementen, maar niet met
algemene verlichting in onverwarmde ruimten en
niet met gemeenschappelijke voorzieningen zoals
een hydrofoor, een lift, etcetera. Om de energiezuinigheid in het ontwerp van een gebouw zoveel
mogelijk te stimuleren en inzicht te geven in het
werkelijke energieverbruik en mogelijkheden
van besparingen is vervolgens een onderscheid
gemaakt tussen gebouwgebonden energieverbruik
en huishoudelijk energieverbruik. Het gebouwgebonden energieverbruik betreft de onderdelen die
grotendeels beïnvloed worden door het ontwerp.
Het huishoudelijk energieverbruik betreft de
onderdelen die grotendeels beïnvloed worden
door de bewoners.

In tabel 3.2 en 3.3 is de energievraag gesplitst
naar gebouwgebonden en huishoudelijk.
Volgens de Nieuwe Trias Energetica moet de
resterende vraag duurzaam worden aangevuld,
nadat de vraag is verminderd en de reststromen
zoveel mogelijk zijn hergebruikt. De meest voor
de hand liggende mogelijkheden zijn:
1. Zonne-energie middels photo-voltaïsche-,
ofwel PV-cellen.
2. Energieopwekking uit zwartwater afvalstroom
en biomassa (Bio-WKK)
3. Windenergie
Bij hoogbouw is de beperkende factor voor het
toepassen van PV-cellen het dakoppervlak, dat
in vergelijking met bijvoorbeeld eengezinswoningen zeer klein is in verhouding tot het aantal
woningen. In het geval van de Schutterstoren
is vanwege de compacte vorm van het gebouw
ook de gevel gebruikt voor de plaatsing van
PV-cellen. Hierdoor kan een effectief oppervlak
van 1000 m2 PV-cellen worden gerealiseerd. De
opbrengst hiervan is bij een momenteel gangbaar
piekvermogen van 160 W/m2 1.152.000 MJ.
Hiermee kan de resterende energievraag volgens
de EPC-methodiek worden aangevuld.
De totale gebouwgebonden energievraag is
volgens tabel 3.2 ongeveer 1.278.000 MJ. Door
naast zonne-energie tevens gebruik te maken van
Bio-WKK kan ook deze energievraag nagenoeg
geheel worden aangevuld. Zoals berekend in de
bioklimatische analyse is de opbrengst hiervan
ruim 100.000 MJ. Wanneer wordt uitgegaan van
een piekvermogen van de PV-cellen van 170 W/
m2, kan zelfs de gehele energievraag met zonneenergie worden aangevuld. Gezien de verwachte
toename van de rendementen, en daarmee het
piekvermogen, van PV-cellen in de nabije
toekomst zou zelfs met een nog hogere energieopbrengst gerekend kunnen worden.
De huishoudelijke energievraag is volgens tabel
3.3 ongeveer 1.179.000 MJ. Deze energievraag
kan door de toepassing van energiezuinige
huishoudelijke apparatuur nog verder worden gereduceerd. Met het toepassen van PV-cellen met
een hoger rendement zou deze energievraag voor
een deel kunnen worden aangevuld. Vooralsnog
kan hiervoor binnen het aangepaste ontwerp van
de Schutterstoren windenergie op lokaal niveau
worden toegepast.

Primaire energievraag gebouwgebonden
Energiepost

Bestaand

Verwarming

947.582 MJ

Nieuw
118.518 MJ

Besparing

Maatregel

829.064 MJ Rc=10m2K/W
U ramen = 0,69 W/m2K
Buitenzonwering ZW+ZO+NW
0,000150 m2/s.m2
WKO
Zeer lage temperatuurverwarming

Koeling
Warm tabwater

276.617 MJ
890.940 MJ

62.508 MJ
583.655 MJ

Ventilatie

210.818 MJ

168.654 MJ

Algemene verlichting
Parkeergarage verlichting
Lift
Hydrofoor

227.059 MJ
234.498 MJ
62.769 MJ
18.462 MJ

181.647 MJ
117.249 MJ
33.231 MJ
12.923 MJ

45.412 MJ
117.249 MJ
29.538 MJ
5.538 MJ

2.868.745 MJ

1.278.3863 MJ

1.590.360 MJ

TOTAAL

214.109 MJ WKO of vrije koeling Sloterplas
307.285 MJ Combi WP + gas
WTW bij douche
42.164 MJ CO2 gestuurd
Bewegingsdetectie
Daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie
Energiezuinige variant
Waterbesparende maatregelen
Toerenregeling

Tabel 3.2. Samenvattend overzicht met gebouwgebonden energiegebruik van bestaande- en aangepaste Schutterstoren onderverdeeld naar de belangrijkste energieposten

Primaire energievraag huishoudelijk
Energiepost
Verlichting woningen
Huishoudelijke apparaten

Bestaand

Nieuw

Besparing

Maatregel

306.752 MJ

62.081 MJ

1.040.887 MJ

884.754 MJ

156.133 MJ 15% reductie door intensieve voorlichting

413.723 MJ

232.193 MJ

181.530 MJ 15% reductie door intensieve voorlichting

244.671 MJ Spaarlampen 8,5 W

vaatwasmachine met WTW
Wasmachine en droger

wasmachine met WTW
wasdroger met warmtepomp
TOTAAL

1.761.362 MJ

1.179.028 MJ

582.334 MJ

Tabel 3.3. Samenvattend overzicht met huishoudelijk energiegebruik van bestaande- en aangepaste
Schutterstoren onderverdeeld naar de belangrijkste energieposten

Figuur 3.4. Gemiddelde energievraag per m2 woonoppervlak (kWh/m2), n.b 1 kWh = 3,6 MJ.
Bron: OliNo
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BREEAM: duurzaamheid meetbaar maken
Om de totale duurzaamheid van een gebouw te
kunnen bepalen zijn er verschillende rekenmodellen beschikbaar. Voor de Schutterstoren is
gebruik gemaak van het Britse gecertificeerde
BREEAM, dat is aangepast aan de Nederlandse
situatie en normen.
Het gerenommeerde Dutch Green Building
Council (DGBC) heeft BREEAM (Building
Re-search Establishments Environmental
Assessment Method) in eerste instantie in
Nederland geintroduceerd om de duurzaamheid
van utiliteitsbouw te bepalen. Sinds begin 2010
is er voor woningbouw een zogenaamde ‘beta
versie’ beschikbaar die in dit onderzoek is gebruikt om het oorspronkelijke ontwerp van de
Schutterstoren te beoordelen en verbeteringen
inzichtelijk te maken. Hierbij is een hoge score
niet het doel op zich, maar wordt BREEAM
gebruikt als inspiratiebron voor het (her-)ontwerpproces.
BREEAM beoordeelt de totale duurzaamheid
van een gebouw op negen categorieën:
t .BOBHFNFOU
t (F[POEIFJEFO$PNGPSU
t &OFSHJF
t 5SBOTQPSU
t 8BUFS
t .BUFSJBMFO
t "GWBM
t -BOEHFCSVJLFO&DPMPHJF
t 7FSWVJMJOH
Binnen alle categorieën is een aantal credits beschreven waar punten mee te halen zijn. Aan elke
categorie is een wegingsfactor meegegeven die
de invloed op de totale score bepaald. Zo hebben
de categorieën energie, gezondheid en comfort de
zwaarste weging en water en afval de laagste.
Schutterstoren
In dit onderzoek is het oorspronkelijke ontwerp
van de Schutterstoren getoetst aan deze credits,
waarbij is bekeken welke maatregelen mogelijk zijn om de BREEAM-score en daarmee de
duurzaamheid optimaal te maken. Hierbij ligt de
focus op energetische duurzaamheid. Een aantal
categorieën, bijvoorbeeld management, materiaal
en afval vallen buiten het onderzoek. De scores
die hiernaast worden gegeven zijn gebaseerd op
verwachtingen; pas als de bewijslast is gegeven
kan de werkelijke score worden bepaald.

Zichtbaar is dat vooral in de categorieën
transport en vervuiling goede resultaten worden
verwacht. Deels wordt dit veroorzaakt door de
locatie, deels door bewuste keuzes voor bijvoorbeeld een goede en veilige fietsenstalling en het
plaatsen van CV-ketels met een lage uitstoot van
schadelijke stoffen. Opvallend is dat binnen de
belangrijkste categorie, energie, in de bestaande
situatie geen punten zijn behaald. Het maatregelenpakket zoals hieronder beschreven levert
uiteindelijk een grote winst op in de score van
deze categorie.
De categorieën management, gezondheid, water
en vervuiling dragen in bescheiden mate bij.
De verwachting is dat management, door goed
onderhoud en seizoensgebonden inregelen van
de installaties en een duidelijke en begrijpelijke
handleiding voor bewoners, een positief effect
oplevert voor het comfort van de bewoners en
voor het tegengaan van onnodig energiegebruik.
Voldoende en goede ventilatie en een acceptabel
thermisch comfort vragen energie, maar zijn wel
essentieel voor een prettige leefomgeving. Deze
aspecten uit de categorie gezondheid komen dan
ook terug in het gewijzigde ontwerp, bijvoorbeeld
door het centraal regelen van de koeling. Dit zal
uiteindelijk minder energie kosten dan wanneer
de bewoners zelf laagrendements oplossingen
aanbrengen.
Het beperken van waterverbruik heeft eveneens
invloed op het energiegebruik. De directe invloed
is de hoeveelheid water die omhoog gepompt
moet worden naar de hoger gelegen woningen.
De indirecte invloed is de hoeveelheid water die
gezuiverd moet worden. Genomen maatregelen
om spoelvolumes van toiletten, waterbesparende
douchekoppen en doorstoombegrenzers toe te
passen dragen bij aan een hogere score binnen
deze categorie. Hetzelfde geldt voor een grijswatersysteem dat het tapwaterverbruik reduceert.
De categorie vervuiling richt zich enerzijds
op het beperken van milieuschade door CFK’s
en verbrandingsgassen en anderzijds op het
voorkomen van milieuschade bij overstroming.
Er zal dus een bewuste keuze worden gemaakt
voor warmtepompen en koelmiddelen die geen of
beperkte schade aan het milieu veroorzaken.
De categorie energie richt zich volledig op het
reduceren van de CO2-uitstoot en is daarom

van essentieel belang bij het (her)ontwerp van
de nieuwe Schutterstoren. Het oorspronkelijke
ontwerp is gemaakt conform de toen geldende
normen. Hier kan dus veel gewonnen worden.
Doordat een EPC van 0 wordt bereikt en door
de vele energiebesparende maatregelen en
duurzame opwekking van de restenergie wordt
de te verwachten score in het gewijzigde ontwerp
veel hoger. Ook het beter isoleren en luchtdicht
ontwerpen van het gebouw levert een positieve
bijdrage. Theoretisch gezien zou na oplevering
door onderzoek en meting het effect van de
maatregelen kunnen worden vastgesteld en
wordt daardoor het belang aangetoond de
maatregelen in de ontwerpfase al mee te nemen.
De volgende stap naar verduurzaming is genomen door rekening te houden met planten en
dieren in de omgeving. Dit komt in BREEAM
tot uiting in de categorie landgebruik en
ecologie. Daarnaast is het zaak tijdens het
bouwproces voldoende aandacht te besteden aan
energie en milieu. Het energiegebruik tijdens het
bouwen is een behoorlijk aandeel van het totale
energiegebruik tijdens de levensduur van een gebouw. Het is dan ook logisch om daar aandacht
aan te schenken.
Het implementeren van de beschreven maatregelen levert een grote bijdrage op in het verduurzamen van de Schutterstoren. Het effect van alle
maatregelen op de te verwachten score van de
Schutterstoren is onderstaand weergegeven:

In totaal is binnen deze exercitie een score te
verwachten van 65,5% van het totaal aantal
credits en is dus al een grote stap gezet in de
richting van een zeer duurzaam gebouw. Binnen
de gekozen categorieën is de verwachting zelfs
dat een score van 84% kan worden behaald.
Het gewijzigde ontwerp biedt voldoende
mogelijkheden om ook met afval, materialen
en management nog de nodige punten te behalen
en zo uiteindelijk tot een gebouw te komen met
een Excellent BREEAM score.
N.B. Het gebruik van de merknaam BREEAM
is aan voorwaarden gebonden. Van een behaalde
BREEAM-score mag gesproken worden als
deze in een ‘assessment procedure’ geldig is
verklaard.

Overzicht energiemaatregelen Schutterstoren
Gebouwgebonden energiematregelen

Aanvullend energiemaatregelen huishoudelijk
gebruik

1. Verminder de vraag:
t #VJUFOHFWFMT3DNJEEFMTWBDVàNJTPMBUJF
t 5IFSNJTDIPOEFSCSPLFOLP[JKOFONFUESJFEVCbel gasgevuld glas
t "BOTMVJUJOHFOCPVXEFMFOMVDIUEJDIUBGQMBLLFO
t %VCCFMFLJFSEJDIUJOHPQESBBJFOEFEFMFO
t 7PPSEFVSHFÕTPMFFSEFNFUMVDIUEJDIUEFVSCFTMBH
t 5
 FPQFOFOSBNFONFU-&%TJHOBMFSJOH
gedurende stookseizoen
t 6JUTMVJUFOWBOLPVEFCSVHHFO
t 8PPOSVJNUFTNFFSPQIFU[VJEFOPSJÑOUFSFO
t #VJUFO[POXFSJOHPPTU [VJEFOXFTU[JKEF DFOtraal aangestuurd met individuele beïnvloeding
t &YUSBMBHFUFNQFSBUVVSWMPFSWFSXBSNJOH
gecompartimenteerd regelbaar
t 7
 FSXBSNJOHNFUXBSNUFQPNQNFUXBSNUFkoude opslag (WKO)
t 5IFSNPTUBBUHFLPQQFMEBBOBBOXF[JHIFJE
t 7SJKFLPFMJOHNJEEFMTLPVEXBUFS4MPUFSQMBTPG
warmtekoude opslag (WKO)
t )3DPNCJXBSNUFQPNQXBSNXBUFSPQXFLLJOH
i.c.m. een additioneel gasgestookt toetstel
t &OFSHJF[VJOJHFWFSMJDIUJOHBMHFNFOFSVJNUFT
met daglichtsensoren en dimmers op aanwezigheidssensoren
t 4PMBSUVCFTWFSMJDIUJOHJOJOQBOEJHFBMHFNFOF
ruimtes
t 3FEVDUJFBBOUBMMJDIUQVOUFOXBBSNPHFMJKL
t &OFSHJF[VJOJHFMJGUFO
t 8BUFSCFTQBSFOEUPJMFU EPVDIFLPQFOLSBOFO
met doorstroombegrenzer, stimuleren in optiepakket. Opvang regenwater en grijswater voor
toiletspoeling
t 7PPSMFLFOCFHSJKQFMJKLFHFCSVJLTBBOXJK[JOH
m.b.t. comfort, gezondheid en energieverbruik

1. Verminder de vraag:
t 7BBUXBTTFSFOXBTNBDIJOFNFUAIPUmMMBBOsluiting en warmteterugwinning (WTW)
t 8BTESPHFSNFUAIPUmMMBBOTMVJUJOHPQXBSNUFpomp met warmteterugwinning (WTW)
t )VJTIPVEFMJKLFBQQBSBUFONFUFOFSHJFA"MBCFM
stimuleren
t 4UBOECZLJMMFST
t &OFSHJF[VJOJHFWFSMJDIUJOHTUJNVMFSFO
t 4UJNVMFSJOHWBOMBHFSFOFSHJFWFSCSVJLJO
combinatie met comfort.
3a. Resterende vraag uit hernieuwbare bronnen:
t 8JOEFOFSHJF
3b. Laat afval voedsel zijn
t "BOWVMMFOE7FSHJTUJOHWBOHSPFOUFGSVJU ('
afval gekoppeld aan warmtekrachtkoppeling
(WKK)
Aanvullende maatregelen t.g.v. BREEAM
Management:
t &YUSBBBOEBDIUWPPSDPOUSPMFUJKEFOTEFCPVX 
oplevering en nazorg m.b.t. energieprestaties,
uitvoering en milieu.
t "BOEBDIUWPPSFOFSHJFHFCSVJLFONJMJFVUJKEFOT
de bouw en in de bouwplaatsvoorzieningen.

Detail gevel Schutterstoren Bestaand
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gelaagd, gehard, glazen hekwerk
Aluminium kozijn, gemoffeld
Geïsoleerd aluminium sandwichpaneel
Staalplaat betonvloer
Randligger UNP140
Minerale wol
Aluminium kliklijst
Dubbel glas

Materialen:
Buiten onderzoek
Ecologie:
t *OWFOUBSJTFSFOQMBOUFOFOEJFSFOPQMPDBUJF
t &DPMPHJTDIFLFV[FCFQMBOUJOHFOWPPS[JFOJOHFO
diersoorten.

2. Hergebruik reststromen:
t 7FOUJMBUJFTZTUFFNNFUXBSNUFUFSVHXJOOJOH 
CO2 gestuurd. Centraal systeem gebalanceerd
of decentrale klimatiseringsunit in de gevel en
centrale afvoer
t %PVDIFBGWPFSNFUEJSFDUFXBSNUFUFSVHXJOOJOH
3a. Resterende vraag uit hernieuwbare bronnen:
t 17[POOFDFMMFOOFUHFLPQQFMEPQIFUEBL
(hellingshoek 35°) en gevel oost-, zuid- en
westzijde, totaal 1000 m2 effectief
3b. Laat afval voedsel zijn:
t "BOWVMMFOE;VJWFSJOHFOWFSHJTUJOHWBO[XBSUwater gekoppeld aan warmtekrachtkoppeling
(WKK)

Detail gevel Schutterstoren Energieneutraal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gelaagd, gehard, glazen hekwerk
Aluminium geïsoleerd kozijn
Geïsoleerd aluminium sandwichpaneel
Staalplaat betonvloer
Randligger UNP140
Vacuüm-isolatieplaat
Minerale wol
Buitenzonwering, jaloezieën
Aansluitingen bouwdelen afplakken
Aluminium kliklijst
Driedubbel glas
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Inleiding
Een energieneutraal gebouw waarin het voor
bewoners niet prettig wonen is, kan niet het doel
zijn waar we in Nederland naar op weg zijn.
Ramen moeten open kunnen als bewoners dat
willen. De indeling van een appartement moet
kunnen veranderen als de eisen van bewoners
wijzigen. Een bewoner moet zich in het gebouw
en de omgeving ervan veilig voelen. Er moeten
winkels of scholen in de buurt zijn en voldoende
groen of water.
Als aan dit soort voorwaarden niet is voldaan,
zal immers blijken dat het gebouw zelf geen lang
leven beschoren is, omdat volgende generaties
het zullen willen slopen. Daarom moet niet alleen
sprake zijn van energetische en ecologische
duurzaamheid, maar ook van architectonische
duurzaamheid.

Hoofdstuk 4

Een trend in die richting is inmiddels al gaande.
Het is een reactie op de bouw uit de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog. Veel van wat toen
werd gebouwd, is of wordt alweer gesloopt. De
woningen in appartementgebouwen uit die tijd
zijn vaak te klein, allemaal hetzelfde, slecht van
kwaliteit en moeilijk aan te passen aan de huidige
eisen van wooncomfort. Het gebouw waarin de
woningen liggen, ontbeert daarnaast vaak een
eigen identiteit, kent een anonieme en daardoor
onveilige ingang en is onvoldoende ingepast in zijn
omgeving.
Toen ontwerpers en ontwikkelaars de nog in hun
tijd opgetrokken gebouwen vanwege deze tekortkomingen onder de sloophamer zagen komen om
plaats te maken voor nieuwbouw, groeide bij een
aantal van hen het besef dat het anders moest.
Nieuwe gebouwen moesten langer mee kunnen.

De kwaliteit van de gebouwen moest omhoog.
Dat dit inzicht ook in praktijk kon worden
gebracht, hing samen met een aantal ontwikkelingen. In de eerste plaats werd de Nederlander
rijker en kon hij meer gaan uitgeven aan zijn
woning. Daarnaast kwamen er binnenstedelijke
industriële gebieden vrij die de potentie hadden uit te groeien tot een toplocatie. Bovendien
wilden veel gemeentebesturen dat er in hun stad
sprake zou zijn van woningverdichting.
Je zou kunnen zeggen dat die laatste ontwikkelingen de mogelijkheid schiep voor een nieuwe
moraal, het bouwen van woningen met een langere
levensduur. Het architectonisch duurzamer bouwen.

Multifunk, ANA architecten

Architectonische duurzaamheid
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Australie-Boston, Amsterdam, DKV architecten
BedZED, Hackbridge, Londen, ZedFactory
Churchilltorens, Rijswijk, Oving architecten
Schutterstoren, Amsterdam, DKV Architecten
Kader en generieke ruimte, B.Leupen
Fahle building, Tallinn (Estland), KOKO architects
Sandgasse Housing Estate, Graz (Oostenrijk),
Hansjörg Tschom
Piazza Céramique, Maastricht, Jo Janssen
architecten
Unite d’habitation, Marseille (Frankrijk),
Le Corbusier
Linked Hybrid, Beijing (China), Steven Holl
architects
Multifunk, Amsterdam, ANA architecten
Het Kasteel, Amsterdam, HvdN architecten
De Albatros, Amsterdam, HvdN architecten
Quartier Vauban, Freiburg im Breisgau
(Duitsland), Michael Gies en Jörg Lange
Twentec Residentie, Enschede, A12 architecten
Solid 1, Amsterdam, Baumschlager Eberle
Architecten
Vrij Entrepotgebouw, Rotterdam, Cepezed
Shinonome Canal Court, Tokyo (Japan),
Riken Yamamoto
Churchiltorens, Rijswijk, Oving architecten
Het Strijkijzer, Den Haag, AAArchitecten
Australie-Boston, Amsterdam, DKV architecten
GWL-terrein, Amsterdam, KCAP en
diverse architecten
Schiecentrale 4B, Rotterdam, Mei architecten
860-880 Lake Shore Drive, Chicago (VS),
Ludwig Mies van der Rohe
St. Jobsveem, Rotterdam, Mei architecten

Voor dit onderzoek zijn wij op zoek gegaan naar
een interpretatie van wat dat architectonisch
duurzaam bouwen behelst. Wanneer kun je nu
zeggen dat daar sprake van is, welke gebouwen verdienen dat etiket? Voor die kwalificatie
bestaat immers nog geen duidelijk eisenpakket en
het is niet objectief te bepalen.
Eerst hebben wij een groslijst opgesteld van
gebouwen die volgens ons aan een toen nog ‘losse’
omschrijving van het begrip architectonisch duurzaam voldoen. Nadat de kwaliteiten van die lijst
gebouwen op een rijtje waren gezet, bleek er een
rode draad te ontdekken. De gebouwen hadden
op een aantal terreinen kwaliteiten met elkaar
gemeen. Het gaat dan om architectuur
en identiteit, locatie en programma, en woonkwaliteit en flexibiliteit.
Uiteindelijk is ervoor gekozen een gebouw als
architectonisch duurzaam te beschouwen als het
op alle categorieën relatief goed scoort. Is dat bij
één of meerdere categorieën niet het geval, dan is
het gebouw kwetsbaar en loopt het het gevaar in
de loop der tijd aan kwaliteit in te boeten.

Locatie en programma:
t *OUSJOTJFLFNFFSXBBSEFWBOEFMPDBUJFPG
kwaliteit van de locatie door gebiedsontwikkeling
t 6JUTUSBMJOHWBOIFUHFCPVXPQEFPNHFWJOH
t *OQBTTJOHWBOIFUHFCPVXJOEFPNHFWJOH
t "BOTMVJUJOHWBOEFQMJOUPQIFUPQFOCBBS
gebied: wonen, voorzieningen, groen, water
t 1VCMJFLFSPVUFTMBOHTPGEPPSIFUHFCPVX
t 7PPS[JFOJOHFO HFMFHFOJOIFUHFCPVXPGEF
omgeving
t 'VODUJFNFOHJOH XPOFOFOXFSLFO
t 6JUXJTTFMCBBSIFJEWBOXPOFOFOXFSLFO
t 8POJOHEJGGFSFOUJBUJF
Woonkwaliteit en flexibiliteit:
t 5PFHBOHFOUPFHBOLFMJKLIFJE 
t &JHFOLBSBLUFSWBOEFXPOJOH GVODUJPOBMJUFJU 
ruimtelijkheid, daglicht, uitzicht, buitenruimte,
binnenklimaat en veiligheid
t .PHFMJKLFNFFSXBBSEFWBOFFOQSJWBBUPG
openbaar binnengebied
t &WFOUVFFMIFSHFCSVJLWBOCFTUBBOEHFCPVX 
zowel constructief als architectonisch

De kwaliteiten die kenmerkend zijn voor een
architectonisch duurzaam gebouw:
Architectuur en identiteit:
t &FOFJHFOLBSBLUFS BMEBOOJFUDVMUVVS
historisch bepaald
t 0QFOFOUSBOTQBSBOU
t .BUFSJBBMHFCSVJLFOHPFEFEFUBJMMFSJOH

Goede voorbeelden
Van de groslijst zijn vervolgens zes gebouwen
gekozen die samen de hierboven omschreven
kenmerken van architectonisch duurzaam zo
goed mogelijk illustreren, zodat alle hierboven
aangegeven kenmerken aan bod komen.

Keizersgracht, Amsterdam
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1. Schutterstoren
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Locatie
Opdrachtgever

2650-

2

10

20m

Architect
Constructeur
Aannemer
Jaar oplevering
Differentiatie
bruto 275m2

1

5

1

10 m

5

woningtype
woningtype AA

bruto 182m2

bruto 136m2

10 m

woningtype
woningtypeAA

2 APPARTEMENTEN

3 APPARTEMENTEN

bruto 90m2

bruto 90m2

5 APPARTEMENTEN

6 APPARTEMENTEN

bruto 550m2

4 APPARTEMENTEN

bruto 135m2

bruto 275m2

Meer en Oever, Amsterdam
Proper-Stok en Stadgenoot/
Delta Forte
DKV architecten
Ingenieursbureau
Zonneveld, Rotterdam
VBK Groep, Hoorn
2007
54 appartementen (81-215m2)
80 parkeerplaatsen

De Schutterstoren is een jong appartementengebouw aan de Amsterdamse Sloterplas dat onderdeel uitmaakt van het vernieuwingsplan Meer
en Oever. Het gebouw heeft een krachtige eigen
identiteit, vooral omdat het ontwerp van de toren
en de plek waar het staat op elkaar inspelen.
De Schutterstoren heeft de ronde vorm van een
watertoren, staat aan het water – de Sloterplas –
en is bovendien gebouwd op een terp.
De ronde vorm van de toren komt ook terug in de
appartementen zelf. Deze waaieren aan de raamkant uit. Dat maakt de appartementen niet alleen
licht, het vergroot ook het uitzicht, mede omdat
de ramen doorlopen tot aan de vloer.
Voordat de appartementen werden opgeleverd,
kregen de bewoners de keuze tussen een buitenruimte in de vorm van een serre of een grotere
woonkamer die doorloopt tot aan de buitengevel
van de toren, met de mogelijkheid van volledig
te openen ramen. De eerste bewoners van de
Schutterstoren kozen allen voor een woonkamer

geheel aan de gevel, zodat maximaal van het licht
en het uitzicht kan worden geprofiteerd, zomer én
winter. Voor de Schutterstoren paste deze keuze
goed bij de vorm van het gebouw.
De Schutterstoren staat weliswaar aan het water,
omzoomd door openbaar groen, maar is toch gelegen in een woonwijk. Deze wijk kent een divers
samengestelde bevolking en heeft eigen winkels,
scholen en andere voorzieningen.
Een andere kwaliteit van de Schutterstoren is
de flexibiliteit van de binnenruimtes. Deze liggen
rondom een kleine kern met liften, trappen en
ontsluiting naar de appartementen, leidingkokers en servicezone. Vanaf die kern tot aan de
buitengevel is het enkel woonoppervlakte. Door
de vrije vloervelden kan er niet alleen binnen één
appartement met de ruimtes worden geschoven ,
appartementen kunnen ook kleiner danwel groter
worden gemaakt. Zo kunnen ze in de toekomst
worden aangepast aan andere woonwensen en
omstandigheden.

3 APPARTEMENTEN

bruto 182 m2

bruto 90 m2

1

5

1

10 m

5

woningtype B
woningtype
B

1

5

10 m

woningtype
CC
woningtype

10 m

1 APPARTEMENT

4 APPARTEMENTEN

VRIJE INDELING

woningtype
B
woningtype B

1

5

10 m

woningtype
C
woningtype C

1

5

10 m

woningtype
woningtype DD

1

5

10 m

woningtype D
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2. Schiecentrale 4B
Locatie
Opdrachtgever
Architect
Constructeur
Aannemer
Jaar oplevering
Differentiatie

Lloydpier, Rotterdam
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam,
Proper-Stok en PWS
Mei architecten
PBT Delft, DHV Zaandam
Besix, Brussel
2008
55.000 m2 woningen, kantoren,
156 woon/werkunits, BSO,
supermarkt, sporthal,
parkeergarage

De Schiecentrale is een voormalige energiecentrale
die volop als zodanig in gebruik was toen de
schepen nog tot dicht bij het Rotterdamse centrum
aanlegden om te laden en te lossen. Inmiddels
is de centrale getransformeerd, samen met het
omliggende oude havengebied, tot een gebouw
waarin kan worden gewoond, gewerkt, gesport en
gewinkeld, kortom waarin geleefd kan worden.
Oud in combinatie met nieuw geeft de Schiecentrale een eigen karakter, waarbij het industriële
imago van het gebouw bewaard is gebleven.

De glazen gevel van het woongebouw zorgt
ervoor dat de bewoners van het uitzicht op
het water kunnen genieten. De indeling van de
appartementen is flexibel, waardoor de bewoners
hun eigen woonwensen kunnen realiseren. De
entrees zijn afgesloten, waardoor de bewoners
zich veilig voelen. De woningen hebben op het dak
van de parkeergarage een gemeenschappelijke
buitenruimte. Op de begane grond zijn woningen,
waardoor het gebouw op een natuurlijke wijze
aansluit op de omgeving.

3. Piazza Céramique
Locatie
Opdrachtgever
Architect
Constructeur
Aannemer
Jaar oplevering
Differentiatie

Piazza Céramique heeft het tweede deel van zijn
naam te danken aan de ligging, het staat op het
Céramique terrein, Maastricht
terrein van de voormalige Sphinx Céramique
Vesteda
fabrieken in Maastricht dat is omgevormd tot
Jo Jansen architecten
een gebied waarin wonen, werken en cultuur
Ingenieursbureau A. Palte,
is gecombineerd. Het eerste deel van de naam
Valkenburg a/d Geul
refereert aan het plein dat is ontstaan doordat
Van Kan-Jongen bouwbedrijven, de drie gebouwen van het complex de omlijsting
Landgraaf-Maastricht
vormen van een openbare ruimte. De bewoners
2007
ervaren dit plein als hun gemeenschappelijke
92 woningen (87-182 m2
buitenruimte.
appartement/grondgebonden)
Het bijzondere van het gebouw is de eenvoud,
waarvan 40 woon/werkappartementen, bedrijfsruimten

waar een kracht, tijdloosheid en rust vanuit gaat.
De eenvoud is ook doorgetrokken in het materiaalgebruik. Samen met de ruimtelijkheid en het
overvloedige daglicht maakt dit van de hallen op
de begane grond een indrukwekkende entree tot
de woningen. Die woningen hebben de servicezone aan de binnenzijde, waardoor de rest van
de ruimte tot aan de gevel door de bewoners vrij
in te delen is. Die indelingen kan in de loop van
de tijd ook weer worden aangepast aan andere
wensen en omstandigheden.
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4. Multifunk
Locatie
Opdrachtgever
Architect
Constructeur
Aannemer
Jaar oplevering
Differentiatie

IJburg, Amsterdam
Lingotto Vastgoed en Ymere
ANA architecten
DHV, Zaandam
KBK Groep, Volendam
2006
80 woningen (appartementen/
grondgebonden)
3400m2 bedrijfsruimte
100 parkeerplaatsen

Multifunk in het Amsterdamse IJburg is een
voorbeeld van een gebouw waarin wonen en
werken met elkaar kunnen worden gecombineerd.
Dat is niet alleen omdat een appartement geschikt
is om in te wonen of om in te werken, maar vooral
omdat dit binnen één appartementsruimte kan
worden gecombineerd en bovendien in de tijd kan
worden aangepast aan de eigen wensen. Wie meer
woon- en minder werkruimte wil binnen het eigen
appartement kan dit makkelijk realiseren. Dit
heeft consequenties gehad voor de draagstructuur

ind

ivid

ue

le

on

tslu

itin

en ontsluiting van het gebouw, voor de installatietechniek en de gevelhoogte. Met Multifunk wilden
de ontwerpers de monofunctionaliteit die kenmerkend is voor de naoorlogse wijken doorbreken.
Bij het ontwerp is er voor gezorgd dat de
bedrijfsruimtes en woningen op de begane grond
goed aansluiten op de omgeving. De corridors
in het gebouw zijn ruimtelijk opgezet en krijgen
daglicht van boven. Het kleurgebruik in deze
corridors versterken het eigene van het gebouw.

5. Vrij entrepotgebouw
Locatie
Opdrachtgever
Architect
Aannemer
Jaar oplevering
Differentiatie

Kop van Zuid, Rotterdam
Mabon
Cepezed
HBG, Rijswijk
1997
22.000 m2 wonen
(lofts en maisonnettes)
14.000 m2 werken (kantoren,
winkels, horeca)

Ooit was het Entrepotgebouw een pakhuis aan
de Rotterdamse haven. Maar waar aan de kade
eens de ruimtes waren voor de goederen die met
schepen vanuit de hele wereld werden aangevoerd,
zijn nu winkels, cafés en restaurants. Dit betrekt
het gebouw bij zijn omgeving en verlevendigt het
gebied. Ondanks deze functieverandering is het
pakhuiskarakter bewaard gebleven.
Het 36 meter diepe voormalige bedrijfsgebouw
heeft in het midden een atrium gekregen, wat
licht en ruimtelijkheid brengt in het hart van het

gebouw. Het moderne glas en het staal sluit op
een natuurlijke wijze aan bij de oude architectuur.
Het atrium vervult de spilfunctie tussen wonen,
werken en winkelen en uitgaan.
De woningen zijn door de bewoners vrij in te
delen rondom een vaste kern met sanitaire
ruimtes. Op het dak van de uitbouw op de begane
grond en het dak van het oorspronkelijke gebouw
zijn ruime dakterrassen. Ook deze tasten het
pakhuiskarakter niet aan.
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6. Linked Hybrid
Locatie
Opdrachtgever
Architect
Constructeur

Aannemer
Jaar oplevering
Differentiatie

Beijing, China
Modern Green Development,
Beijing
Steven Holl architects
Guy Nordensen and Associates
en China Academy of Building
research
Beijing Construction
Engineering Group
2009
644 appartementen
(65-450 m2), commerciële
ruimtes (hotel, bioscoop,
restaurant, school, e.d.),
totale oppervlakte 220.000 m2

Om een voorbeeld te geven van ontwikkelingen
in het buitenland is het in de Chinese hoofdstad
gebouwde Linked Hybrid toegevoegd aan de lijst.
Het complex Linked Hybrid is eigenlijk een open
stad in de stad, met woningen, voorzieningen,
water en groen. Bijzonder voor Beijing is dat het
publiek van alle kanten komend door de onderste verdiepingen van het gebouw kan lopen. Aan
de passages liggen alle functies die bij een stad
horen, van kleine winkeltjes en een school tot een
bioscoop en hotel. De daken van het binnengebied vormen met groen en water een rustige
buitenruimte voor de bezoekers en bewoners.
Bijzonder is bovendien de tweede openbare route
bovenin het gebouw, een doorgaande verbinding

tussen de woontorens met een zwembad, fitness
ruimte en andere voorzieningen.
Door zijn vormgeving heeft het complex een heel
eigen karakter, hetgeen nog eens wordt versterkt
door het kleurgebruik dat samen met het water
teruggrijpt naar lokale gebruiken.
De structuur van het gebouw is flexibel.
De grootte van de woning kan daardoor verschillen, evenals de indeling ervan. Ook kunnen
tijdens de levensduur van het gebouw ruimtes
van functie wisselen. In de woontorens kunnen
kleine kantoorruimtes komen. Ook kan het totale
programma van wonen, werken en voorzieningen
in de loop der tijd wijzigen.

15F

14F

16F
13F
12F

17F
12F

18F
16F:POOL

17F

CINEMA ROOF:
CHILDREN'S GARDEN

S8 ROOF: PUBLIC GARDEN

PEDESTRIAN CIRCULATION DIAGRAM
S3 ROOF: PUBLIC GARDEN

ESCALATOR

PUBLIC GARDEN ACCESS & CIRCULATION
ESCALATOR

BRIDGE LEVEL ACCESS & CIRCULATION

ACCESS FROM B1 PARKING LOT

GROUND LEVEL CIRCULATION
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Het onderzoek toont aan dat het met de huidige
stand van de techniek mogelijk is een energieneutraal appartementengebouw te realiseren,
als gekeken wordt naar het gebouwgebonden
energieverbruik volgens de norm van de EPC.
Dit kan zonder dat concessies worden gedaan
aan de architectonische duurzaamheid en met
behoud of toename van het wooncomfort. Hier
ligt om dit werkelijk te realiseren een belangrijke
opdracht voor alle betrokken partijen in de
bouwwereld.
Met de bestaande en in ontwikkeling zijnde
technieken kan veel worden bereikt. Van een
aantal zullen de rendementen in de komende
jaren nog toenemen, andere staan pas aan het
begin van hun ontwikkeling en houden een belofte in voor de toekomst. Het betrekken van de
terugverdientijd bij de berekeningen laat zien dat
veel van de investeringen nu al rendabel zijn. De
terugverdientijden zullen steeds korter worden
naarmate de prijzen van innovatieve producten
door grootschalige toepassing zullen dalen en
naarmate de energieprijzen zullen stijgen. Het
resultaat hiervan is dat sommige systemen die nu
nog niet rendabel zijn, zoals PV-cellen, dat over
enkele jaren wel zullen zijn. Als de industrie en
de bouw de ontwikkelingen voortvarend oppakken zullen de benodigde technieken op korte
termijn beschikbaar en kostendekkend zijn. Ook
is het mogelijk een gebouw bouwkundig voor te
bereiden op de latere installatie van een techniek
die nu nog niet toepasbaar of rendabel is.
De energiezuinigheid van een te realiseren
gebouw kan zich dan in de toekomst verder
ontwikkelen.

Hoofdstuk 5
Conclusie

Voor een duurzame vorm van energieneutraal
bouwen zal er aan aantal randvoorwaarden
moeten worden voldaan:
t "MMFQBSUJKFOJOEFCPVXXFSFME[VMMFOFFO
belangrijke bijdrage moeten leveren en
voortvarend te werk gaan. De nu aanwezige
gefragmenteerde kennis zal moeten worden
gebundeld. Onwetendheid is één van de
vijanden van duurzaamheid.
t %F&1$BMTSFLFONFUIPEFJTJOEFIVJEJHF
vorm op termijn ontoereikend, immers niet
alle factoren die van belang zijn voor het
energie-verbruik worden in de EPC meege-

t

t

t

t

t

wogen. Uitgaan van werkelijk verbruik maakt
inzichtelijker waar mogelijke besparingen
gevonden kunnen worden en welk effecten
deze zullen hebben. Hiervoor zullen wel meer
gegevens beschikbaar moeten komen over
gemiddeld gebruik in huishoudens.
&SNPFUFSWBSJOHXPSEFOPQHFEBBONFUEF
invloed op het comfort van energiebesparende
maatregelen en de interactie met gebruikers,
zodat beide verder kunnen worden verbeterd. Zoals de toepassing van koeling in een
woongebouw nu al laat zien bevordert dit een
positieve keuze van kopers voor een energieneutrale woning.
%FCPVX[BMBOEFSTHFPSHBOJTFFSENPFUFO
worden. Het daadwerkelijk goed kunnen
realiseren van hoge isolatiewaardes en een
hoge mate van luchtdichtheid heeft niet alleen
consequenties voor de detaillering op papier,
maar vereist vooral een zeer nauwkeurige
uitvoering en controle in de praktijk.
#JKEFWFSLPPQWBOXPOJOHFO[VMMFOOJFUBMMFFO
de investeringskosten, maar de totale kosten
van de woning, inclusief de energiekosten,
onderhoud en eindwaarde centraal moeten
staan, zoals in de utiliteitsbouw al meer en
meer gebruikelijk is.
%FPWFSIFJELBOEFSPVUFOBBSFOFSHJFOFVUSBBM
bouwen ondersteunen door gelijke condities
voor de uitvoerende partijen te bevorderen.
0PLIFUCFXPOFSTHFESBH[BMNFFNPFUFO
veranderen. Enerzijds zullen bewoners goede
informatie moeten krijgen over hoe de woning
gebruikt kan worden met een maximaal
comfort en een minimaal verbruik. Anderzijds
zullen de bewoners zelf verstandig met hun
huishoudelijke energieverbruik om moeten
gaan. Bijvoorbeeld door de aanschaf van
energiezuinige apparatuur (verlichting, huishoudelijke apparaten met A-label) en bewust
energiegebruik. De energie die dan nog nodig
is kan opgewekt worden uit hernieuwbare
bronnen. Desnoods kan dit op wijkniveau of
hoger om het economisch rendabel te maken.

Voorop staat dat een energiezuinig appartementengebouw in de eerste plaats voor de bewoners
en de stad een goed gebouw moet zijn, een
gebouw waarin het plezierig wonen is en dat
de veranderingen in de tijd kan doorstaan.
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