
Symposium	  duurzaamheid	  Portaal	  

Nu	  aan	  de	  slag	  met	  het	  oog	  op	  toekoms7ge	  ontwikkelingen	  



Waarom	  energietransi7e?	  

	   	   	  Milieu 	   	   	  Leveringszekerheid	  of	  €/PJ	  
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De	  beloHe	  van	  de	  gebouwde	  omgeving	  
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Vraagreductie potentieel 
•  Warmte:    ± 60-75% 
•  Elektriciteit: ± 40-50% 
Opwekpotentieel duurzaam 
•  Gebouwen: ± 15-20% 
•  Wijken:    ± 20-40%  

•  Building Future/IAGO/PEGO: Door inzet van innovaties de Energieneutrale 
Gebouwde Omgeving anno 2050 mogelijk maken 
‑  Totaal Energiegebruik  
‑  Gebouw-gerelateerd + Gebruiker-gerelateerd + G.O.-gerelateerd 

•  Netto energie neutraal 
•  Hele G.O. 

‑  Woningen 
‑  Utiliteit 



Omdat	  niet	  elke	  sector	  hetzelfde	  
kan	  
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Uitdagingen	  bij	  de	  beloHe	  

•  E+ Nieuwbouw = EPC < — 0,5!! 

•  Factor 4 renovatie concepten 

•  Factor 2 installatievervanging 

•  Gebruiksapparatuur -50% in 2050 

•  200 PJ Duurzame Energie op Wijkniveau 



Fysieke	  realisa7e	  en	  opschaling	  
Stap	  1:	  conceptontwikkeling	  

•  PassieNuis+	  
–  Nadruk	  op	  vraagreduc7e	  

•  Exergiehuis	  
–  Nadruk	  op	  kwaliteit	  (rest)warmtestromen	  

•  Zonnewoning	  
–  Nadruk	  op	  duurzame	  opwekking	  

•  Klaar	  voor	  de	  toekomst	  
–  Balans	  tussen	  nu	  en	  later	  
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•  isolatie (Rc>7,5) 

•  luchtdichtheid (0,6/h) 

•  externe zonwering  

•  ventilatie met warmte- 
terugwinning (90%) 

De basis 
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Een	  voorbeeld:	  de	  Energieneutrale	  woning	  
All-‐electric	  

•  Uitvoering	  
–  Lage	  warmtevraag	  (ruimte	  en	  tapwater)	  
–  Lage	  vraag	  elektriciteit:	  A++	  apparatuur	  
–  Reversibele	  warmtepomp	  (bodembron)	  
–  Zonne-‐energie	  PV-‐dak	  en/of	  gebouwgebonden	  wind	  

•  Aandachtspunten	  
–  Kierdich7ng,	  geïsoleerde	  kozijnen	  
–  Bodem	  balans	  (warmte/koude	  vraag)	  
– WP	  rendement	  warm	  tap	  water	  
–  Piek	  belas7ng,	  Energie	  management	  
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Alles	  op	  de	  zon	  

• Passieve Zonne-energie; 
• PV, Zonnecollectoren of 
PVT; 

• Energieopslag (batterijen 
en seizoensopslag warmte)  

• Vraag/Aanbod afstemming 
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Een	  voorbeeld:	  de	  Energieneutrale	  woning	  
Alles	  op	  de	  zon	  

•  Uitvoering	  
–  Lage	  warmtevraag	  (ruimte	  en	  tapwater)	  
–  Lage	  vraag	  elektriciteit	  :	  A++	  apparatuur	  
–  Zon-‐thermie	  +	  seizoensopslag	  van	  warmte	  (bodem	  of	  …)	  
–  Sorp7ekoeling	  
–  PV	  op	  rest	  van	  dak	  

•  Aandachtspunten	  
–  Kierdich7ng,	  geïsoleerde	  kozijnen	  
–  Concuren7e	  op	  het	  dak	  (zon-‐thermie/zon-‐PV)	  
–  Piekbelas7ng,	  Energie	  management	  
–  Seizoensopslag	  zonder	  gebruik	  van	  bodem	  
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Werk	  in	  uitvoering	  met	  technologie	  van	  de	  plank	  
Meest	  toegepaste	  technieken	  voor	  E-‐zuinige	  woningen	  nu	  

•  Passief	  huis	  concept	  (Isola7e	  Rc	  >	  7,	  Kierdich7ng	  qv_10<	  
0,14;	  Kozijnen	  met	  drievoudig	  glas)	  	  

•  Warmtepompen/WKO	  ook	  voor	  tapwater	  
•  Zonnecollectoren/HR	  Zonnegas	  combi	  
•  PV-‐systemen	  
•  Ven7la7e	  met	  WTW	  (nieuwbouw,	  renova'e)	  
•  Zelfregelende	  roosters	  
•  Douche	  WTW	  
•  LED	  verlich7ng	  
•  Hoiill	  aanslui7ngen	  voor	  witgoed	  



Stap	  2:	  Van	  theorie	  naar	  prak7jk	  
Actueel	  ….	  

‘Van energieslurpend naar energieleverend’ 

Coevorden: energieleverende 'HR-actief huizen'  
 

Van energieneutrale Nulwoning naar  
energieleverende Pluswoning  

….. maar nog incidenteel 

PIAF® 



Energiesprong:	  s7mulans	  opschaling	  
hoge-‐ambi7e	  gebouwconcepten	  	  

•  UKR	  Naar	  Energieneutraal	  Wonen	  
–  Minimaal	  50	  woningen	  
–  Minimaal	  45%	  CO2	  reduc7e	  op	  totaal	  energiegebruik	  (GGE,	  GAGE,	  GA)	  
–  EPC	  <	  0,45	  
⇒ 	  >40	  indieners,	  15	  winnaars	  

•  UKR	  Naar	  Energieneutrale	  Scholen	  en	  Kantoren	  
–  Minimaal	  1000	  m2	  vloeropp.	  
–  Niet	  meer	  dan	  22-‐25	  kg	  CO2	  (scholen)	  /	  37-‐53	  kg	  CO2	  (kantoren)	  

uitstoot	  op	  totaal	  energiegebruik	  (GGE,	  GAGE,	  GA)	  
–  EPC	  <	  0,9	  school	  (nu	  1,3);	  0,75	  kantoor	  (nu	  1,1)	  
⇒ 	  >65	  indieners	  met	  vaak	  hogere	  ambi7es	  



Stap	  3:	  Grootschalige	  toepassing	  in	  de	  prak7jk	  
15	  “50+”-‐projecten	  www.naarenergieneutraal.nl	  	  



Voorbeeld:	  Koningsvrouwen	  van	  
Landlust	  

•  254	  Appartementen	  
•  Renova7e/Restaura7e	  
•  Label	  E	  -‐>	  A	  (49%	  CO2	  reduc7e)	  

–  Passief	  huis	  
–  Hot	  fill	  aanslui7ngen	  
–  LED	  verlich7ng	  in	  gemeenschappelijke	  gebieden	  

•  Bewoners	  commitment	  van	  begin	  tot	  eind!	  
–  Ontwerpcommunica7e	  via	  de	  kinderen	  
–  Bewustwording	  rondom	  integrale	  woonlasten	  
–  LED-‐kleur	  als	  indicator	  voor	  energieprijs	  
–  Gezamenlijk	  inkopen	  van	  A++	  apparatuur	  



Stap	  4:	  van	  gebouwen	  naar	  gebieden	  
•  Gemeentes:	  Almere,	  Amsterdam,	  Breda,	  Den	  Haag,	  Heerhugowaard,	  

Nijmegen,	  Roserdam,	  Tilburg,	  etc.,	  etc.:	  Energie-‐neutraal	  voor	  2040	  
•  Met	  concrete	  E-‐0	  ini7a7even	  (150.000-‐1000.000	  m2	  per	  stuk):	  

–  Stad	  van	  de	  Zon	  (Gemeente)	  
–  TNT	  kantoren	  (Privaat)	  
–  IJburg	  fase	  II	  (Gemeente)	  
–  Overtoomse	  veld	  (woningcorpora4e)	  
–  Rijnenburg	  (Gemeente)	  
–  Muiden	  (Privaat)	  
–  Emmen	  (Privaat)	  
–  Nieuw	  Valkenburg	  (Gemeente)	  
–  Nieuwveense	  landen	  (Gemeente)	  
–  Woonpark	  Gelderland	  (Gemeente)	  
–  Heijplaat	  Roserdam	  (Woningcorpora7e)	  
–  Erasmusveld	  Den	  Haag	  (Gemeente)	  

⇒  Totaal,	  concrete	  gebiedsplannen	  voor	  meer	  dan	  35.000	  woningen	  en	  
250.000	  m2	  u7liteitsgebouwen	  




