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Verantwoording 
 
Dit rapport is het resultaat van het door Novem ondersteunde project “De optimale Passieve Zonne-
energie (PZE)-woning. Concept-ontwikkeling, prototype en evaluatie” [Novem projectnummer 
143.710.9433] uitgevoerd onder ECN projectnummer 7.4861.  
 
 
 
Abstract 
 
The aim of this project was to find out how to use passive solar energy at Passive Solar Homes (PSH) in 
the most optimal way. This means that a well considered choice of energy conscious design parameters 
should be made. Modelling of the PSH design showed that it is possible to increase the amount of solar 
gains while securing a high indoor comfort at an acceptable level of overheating. 
 
By using the building simulation computer program TRNSYS the significance of different design 
parameters on heating demand and comfort (overheating hours) has been modelled, using the Dutch test 
reference year. In order of impact on heating demand the most important design aspects are: 
airtightness, heat recovery from ventilation air, insulation of building envelope, buildingtype and 
buildingshape. Less essential, but still of great importance in respect to prevention of overheating, 
turned out to be: external sunshading, overhang, orientation, glass percentage and building mass. Not 
effective is the use of interior in stead of exterior shading. Using conservatories is also not advised due 
to the risk of being wrongly used. 
 
The ‘optimal PSH’ design has an airtight construction, a wall, roof and floor insulation of Rc=10 
m2K/W, well insulating glass (U=0.7 W/m2K) and uses heat recovery from ventilation air. By marginal 
warming of ventilation air the traditional heating installations can be excluded (conform the German 
‘Passivhaus’ concept). This results in a total heating demand of only 1.3 GJ for 147 m2 living space. In 
comparison with current newly built houses, the heating demand is lowered by 90%, without creating 
severe problems of overheating. Energy and financial pay-back times are relatively high, with 
respectively 6 and 14 years, but they are still well within the lifetime of the PSH.  
 
Next step would be to build one or more houses based on the Optimal PSH design and monitor the 
effects and performance in practise. Special attention should be given to the building realisation aspects 
and to implementation in the Dutch building process.  
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SAMENVATTING 

Een Passieve Zonne-energiewoning (PZE-woning) is in deze studie gedefinieerd als een woning waarbij 
door een afgewogen combinatie van energievraagbeperkende maatregelen en een zo goed mogelijke 
passieve benutting van zonne-energie een comfortabel binnenklimaat wordt verkregen. Om een beeld te 
krijgen van de wijze waarop optimaal gebruik kan worden gemaakt van passieve zonne-energie bij een 
woningontwerp is in dit rapport een overzicht gegeven van de algemene richtlijnen voor het 
energiebewust ontwerpen van nieuwbouwwoningen. Vervolgens is geïnventariseerd welke PZE 
maatregelen mogelijk zijn en is een aantal in Europa gerealiseerde PZE-woningen gekenschetst en 
geëvalueerd.  
 
Het opgestelde programma van eisen (PvE) geeft aan welke prestatie-eisen op energiegebied aan de 
PZE-woning gesteld worden. Aan de hand van dit PvE is een gebouw- en energieconcept opgesteld 
waarbij gebouw- en installatieontwerpparameters gevarieerd zijn. Door middel van computersimulaties 
met het programma TRNSYS is bepaald hoe bij het voorlopig ontwerp optimaal gebruik van passieve 
zonne-energie kan worden gemaakt Vanwege keuzevrijheid in de spreiding van invoervariabelen is de 
hier gemaakte rangschikking geen vaststaande. Bij een ander ontwerp en anders gekozen 
invoervariabelen kunnen simulaties mogelijk tot andere resultaten leiden. Op basis van het voorlopig 
ontwerp zijn de uitkomsten van de simulaties: 
 
Ontwerpaspect Warmtevraag [GJ] 
• Kierdichting, infiltratie  1,3 - 42 
• warmteterugwinning  1,3 - 22 
• isolatie dichte delen  1,3 - 6,5 
• glassoort (isolatie en ZTA)  1,0 - 3 
• glassoort (isolatie en ZTA)  1,0 - 3 
• gebouwvorm/type   1,3 - 2,5 
• overstek    1,3 - 1,8 
• oriëntatie    1,3 -1,8 
• glaspercentage   1,3 - 1,4 
• gebouwmassa  1,2 - 1,4 
• zonwering   1,2 - 1,3 
 
Uit oogpunt van temperatuuroverschrijdingsuren kan geconcludeerd worden dat een adequate 
buitenzonwering het meest belangrijke is om de t-overschrijdingsuren te beperken, zoals in 
onderstaande tabel is aangegeven. 
 
Ontwerp-aspect Overschrijdingsuren [h] 
• zonwering      20 – 2000 
• overstek   400 – 1200 
• glaspercentage 25-75 
• oriëntatie  35-45 
• gebouwmassa (koeling) 10-40 
 
Als niet aan te bevelen maatregelen kunnen nog worden aangemerkt: 
• serre (risico op verkeerd gebruik en zonne-energie slechts een keer te oogsten); 
• binnenzonwering i.p.v. buitenzonwering (en overstek.) 
 
Door zeer energiezuinig te ontwerpen en door passieve zonne-energie optimaal te benutten, blijkt uit de 
simulaties dat de ruimteverwarmingsvraag, vergeleken met een nieuwbouwwoning (EPC=1), een factor 
tien teruggebracht kan worden zonder in te boeten op comfort (oververhitting). Gebruik van een goede 
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(buiten-)zonwering is hierbij wel cruciaal. Een erg goede isolatie hoeft zeker niet tot oververhitting te 
leiden. De overschrijdingsuren bleken met circa 40 uur ruim onder de grenswaarde van 300 uur te 
kunnen blijven.  
 
Uit energetisch oogpunt is de investering in onder meer een zeer sterk isolerende schil (Rc=10 m2K/W) 
verantwoord te noemen omdat de energie voor productie zich ruim binnen de levensduur van de woning 
terugverdient. De meerkosten voor de extra isolatie bij de stap van Rc=7,5 m2K/W naar Rc=10 m2K/W 
zullen zich met 40 jaar moeizaam terugverdienen binnen de levensduur van de woning. De meerkosten 
voor extra isolatie zijn evenwel beperkt te noemen (hooguit enkele procenten) in verhouding tot de 
totale bouwkosten van de woning.  
 
Door de extreem lage warmtevraag kan de traditionele verwarmingsinstallatie met radiatoren of 
vloerverwarming achterwege blijven (Passivhaus-concept). Aan de geringe warmtebehoefte kan worden 
voldaan door de ventilatielucht bij te verwarmen. Dit geeft een extra besparing op installatiekosten 
(capaciteit ketel, radiatoren). Het zonder meer kopiëren van het Duitse Passivhaus-concept is minder 
aantrekkelijk in de Nederlandse situatie vanwege de prijsverschillen in installaties en de aanwezigheid 
in Nederland van een wijd verbreid gasnet. Een vertaling van het Passivhaus-concept naar de 
Nederlandse context in de vorm van een PZE-woning lijkt mogelijk. De simulaties tonen aan dat het 
PZE concept een minimaal energiegebruik met een comfortabel binnenklimaat combineert. Een 
concrete realisatie van het hier geboden ontwerp moet dienen om de uitvoeringsproblemen te traceren 
en op te lossen.  
 
Het ontwerp biedt derhalve voldoende aanknopingspunten voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van energiebesparende materialen, bouwconstructies en installaties. Het lijkt daarom zeer de moeite 
waard om ontwikkelingen in die richting te initiëren en door middel van een praktijktest de 
uitvoerbaarheid en prestatie van een PZE-woning te toetsen. 
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1. INLEIDING 

1.1 Energiegebruik en de rol van zonne-energie  
De huishoudens in Nederland zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor circa 15% van het totale 
energiegebruik in Nederland. Dit betreft alleen het woninggebonden energieverbruik, voor verkeer 
wordt eveneens 15% gebruikt. [Milieubalans, 1997]. Van het huishoudelijk energiegebruik wordt 
gemiddeld meer dan de helft gebruikt voor ruimteverwarming. Door o.a. betere isolatie en efficiëntere 
installaties is bij nieuwbouwwoningen het aandeel verwarmingsenergie een stuk lager geworden; voor 
ruimteverwarming van een rijtjeswoning is circa 350 m3 aardgas nodig. (Het totale energieverbruik voor 
ruimte- en tapwaterverwarming en installaties bedraagt circa 1050 m3 aardgas-equivalenten.) Bij 
nieuwbouw rijtjeswoningen uit begin jaren ’70 was het aandeel voor ruimteverwarming met 3500 m3 

nog tien maal zoveel [Boom/Novem, 2000]. Ondanks deze sterke, reeds gerealiseerde, daling in het 
energiegebruik voor ruimteverwarming kan het gebruik nog veel verder worden teruggebracht. Door 
optimaal gebruik te maken van de ‘gratis’ energie van de zon bij nieuwbouw en renovatie van (woon-) 
gebouwen en door energiezuinig te ontwerpen kan nog een aanzienlijke energiebesparing en reductie 
van CO2-uitstoot gehaald worden. 
 

1.2 Doelstelling & opbouw project 
De in dit rapport beschreven literatuurstudie, conceptontwikkeling en voorlopig ontwerp van ‘De 
optimale PZE-woning’ moeten gezien worden als het voortraject van een proces waarin het realiseren en 
beproeven van een PZE-woningconcept wordt nagestreefd. Het doel hiervan is, om met inachtneming 
van de eisen van de Nederlandse bouwpraktijk -technisch, financieel en organisatorisch- een PZE-
woning te realiseren en te beproeven waarbij de energievraag geminimaliseerd wordt door onder meer 
zo goed mogelijk gebruik te maken van passieve zonne-energie (PZE), waarbij niet wordt ingeboet op 
het gangbare wooncomfort.  
 
Het project is opgebouwd uit drie opeenvolgende fasen: 
1) literatuurstudie, conceptontwikkeling en voorlopig ontwerp  
2) realisatie en uitvoeringsevaluatie 
3) monitoring en prestatie-evaluatie 
 
In fase 1, waarop dit rapport betrekking heeft, zal op basis van de ervaringen in de Nederlandse 
bouwpraktijk een woningconcept worden ontwikkeld, tot op het niveau van een voorlopig ontwerp. Dit 
concept wordt uitgebreid doorgerekend en geëvalueerd op energetische, bouwkundige en 
installatietechnische aspecten. 
 
In de tweede fase wordt beoogd de woning, mogelijk op het ECN-terrein, te realiseren. Naast het doel 
om een vertaling te maken van een concept in een technisch artefact, dient de realisatie ertoe om 
oplossingen te bieden voor mogelijke uitvoeringsproblemen die zich specifiek bij de realisatie van PZE-
woningen kunnen voordoen. 
 
Tenslotte zal in fase 3 de woning worden gemonitord en de resultaten –zowel betreffende de technische 
implicaties als de prestaties van het concept- worden geëvalueerd. Deze zullen worden teruggekoppeld 
naar het concept, het ontwerp en de uitvoering. 
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1.3 Werkwijze, aanpak 
 
Dit rapport is een verslag van de werkzaamheden die in fase 1 zijn uitgevoerd: de ontwikkeling van een 
woningconcept tot op het niveau van een voorlopig ontwerp. Om tot dit voorlopig ontwerp te komen is 
een aantal achtereenvolgende stappen ondernomen. Per hoofdstuk van dit verslag worden deze stappen 
toegelicht: 
 
1. Definiëren van ‘PZE-woning’[Hoofdstuk 2]  
2. Opstellen programma van eisen PZE-woning [Hoofdstuk 3] 
3. Opstellen richtlijnen voor energiebewust ontwerpen [Hoofdstuk 4] 
4. Analyseren van een aantal gerealiseerde PZE-woningen in Europa [Hoofdstuk 5] 
5. Optimaliseren gebouw- en installatieontwerpparameters [Hoofdstuk 6] 
6. Opstellen gebouw- en energieconcepten [Hoofdstuk 7] 
7. Voorlopig ontwerp van een te realiseren PZE-woning [Hoofdstuk 7] 
8. Evaluatie, analyse concepten [Hoofdstuk 7] 
 

1.4 Resultaten 
Fase 1 ‘conceptontwikkeling en voorlopig ontwerp’ heeft geleid tot de volgende resultaten:  
 
• Gespecificeerd programma van eisen 
• Inventarisatie van PZE maatregelen 
• Richtlijnen voor energiebewust ontwerpen  
• PZE-woning- en installatieconcept  
• Voorlopig ontwerp van een te realiseren PZE-woning 
 
Fase 2 ‘realisatie en uitvoeringsevaluatie’ en fase 3 ‘monitoring en prestatie-evaluatie’ kunnen pas 
worden uitgevoerd bij daadwerkelijke realisatie van de PZE-woning. 
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2. PASSIEVE ZONNE-ENERGIE  

In dit hoofdstuk wordt toegelicht wat onder passieve zonne-energie moet worden verstaan, wat directe 
en indirecte benutting inhoudt en wat het verschil is tussen actieve en passieve zonne-energie. 
Vervolgens wordt uiteengezet welke energiestromen en warmtestromen bij woningen optreden en er 
wordt duidelijk gemaakt welke rol passieve zonne-energie daarin speelt. Dit geeft inzicht in het complex 
van factoren die van belang zijn voor het optimaal presteren van een PZE-woning. Tevens plaatst het de 
PZE-benutting in het juiste perspectief omdat de warmtebalans van een gangbare referentiewoning met 
een PZE-woning wordt vergeleken. Bij de definitie van de PZE-woning wordt gedefinieerd aan welke 
kwalitatieve en kwantitatieve eisen een PZE-woning moet voldoen.  

2.1 Passieve en actieve benutting van zonne-energie 
 
Er wordt bij het benutten van zonne-energie in gebouwen onderscheid gemaakt in actieve en passieve 
benutting. Actieve zonne-energie is de aanduiding voor het gebruik van zonne-energie voor het 
opwekken van warmte of elektriciteit door middel van apparatuur (pompen, zonnecollectoren of 
zonnecelpanelen). Benutting van passieve zonne-energie betekent het zodanig gebruik maken van de 
zon dat deze een positieve bijdrage levert aan de energievoorziening ten behoeve van verschillende 
functies zonder dat hierbij pompen, ventilatoren of andere apparaten nodig zijn [Holland Solar, 1993]. 
In het boek ‘Plan van aanpak passieve zonne-energie’ [Bosselaar, 1996] wordt PZE gedefinieerd als 
“De benutting van zonnestraling in een gebouw voor verwarming of verlichting zonder gebruik te 
maken van (extra) mechanische hulpenergie.” 
 
Met passieve benutting wordt bedoeld, dat de werking niet afhankelijk is van extra hulpenergie. Er 
wordt op een natuurlijke wijze gebruik gemaakt van de zonne-energie. Men kan zich afvragen of 
bijvoorbeeld een collector met een thermosyphon-systeem (zonder pomp) ook tot PZE gerekend mag 
worden. Omdat hierbij toch sprake is van een installatie wordt dit systeem per definitie niet tot de PZE-
systemen gerekend. Er blijft echter verschil in interpretatie mogelijk. Zo is het niet direct duidelijk of 
een gevel of dak uitgevoerd als een trombewand of een (lucht)collector nu als installatieonderdeel of als 
gebouwdeel moet worden gezien. Voor passieve zonne-energie wordt in dit project de volgende 
definitie gehanteerd: 
 
 
Passieve zonne-energie is het met bouwkundige middelen direct of indirect benutten van zonnestraling 
voor de verwarming of verlichting van ruimtes in gebouwen zonder gebruik te maken van hulpenergie 
of aan het gebouw toegevoegde installaties. 
 
 
Het uitsluiten van de actieve zonne-energiesystemen in deze definitie heeft niet de bedoeling het gebruik 
van actieve systemen te mijden. Integendeel, PZE-maatregelen laten zich doorgaans uitstekend 
combineren met bijvoorbeeld zonneboilers voor warm tapwater. Het in dit hoofdstuk gemaakte 
onderscheid dient dan ook louter voor het duidelijk uiteenzetten van de begrippen. 
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2.2 Directe en indirecte PZE benutting 

2.2.1 Directe benutting van warmte 
Bij directe benutting verwarmt het zonlicht de ruimte meteen. Het gebouw zelf fungeert als een grote 
zonnecollector. Door het toepassen van grote ramen of serres op het zuiden wordt zonlicht direct 
doorgelaten naar achterliggende binnenwanden, vloeren en meubilair en wordt de straling in de 
vertrekken zelf geabsorbeerd en omgezet in warmte. Om oververhitting tegen te gaan is een 
schaduwgevend element (overstek en zonwering) hier onontbeerlijk.  
 
 

 
 
Figuur 2.1  Directe benutting van zonne-energie  
 

2.2.2 Directe benutting van licht 
Door daglicht te gebruiken voor verlichting in een gebouw wordt op kunstverlichting en dus op 
elektriciteitsgebruik bespaard. Naast energiebesparing is de kwaliteit van het daglicht ook een argument 
voor daglichtbenutting. In iedere ruimte waarin ramen zijn opgenomen kan daglicht benut worden, maar 
zonder aanvullende voorzieningen dringt het daglicht in het algemeen onvoldoende diep de ruimte in, en 
wordt het potentieel slechts ten dele benut. Om daglicht zo efficiënt mogelijk te kunnen inzetten, 
bestaan er een aantal directe daglichtstrategieën, zoals gebruik van zijlichten en bovenlichten.  
 
 

2.2.3 Indirecte benutting van warmte 
De zonnestraling wordt bij indirecte benutting niet direct in de te verwarmen ruimte ingevangen maar 
het zonlicht wordt geabsorbeerd door de massa van de scheidingsconstructie of een speciale 
Trombemuur (warmte absorberende wand afgedekt met glas). Hierna wordt de gegenereerde warmte 
aan de aangrenzende of aan een elders gelokaliseerde ruimte doorgegeven. De gebouwmassa fungeert 
dus als buffer voor ruimteverwarming en zal afhankelijk van de accumulerende eigenschappen de 
warmte meer of minder vertraagd doorgeven. Door deze vertraging kan een woning in de zomer 
overdag koeler en ’s avonds of ‘s nachts warmer blijven. De temperatuurvariatie in de woning zal door 
de massa afnemen.  
 
Een techniek om op passieve wijze nog meer warmte op te slaan is het gebruik maken van een 
zogenaamd “phase-change material” (PCM). Hierbij zorgt faseverandering ervoor dat het materiaal bij 
bepaalde temperaturen van vaste naar vloeibare vorm gaat. De hierbij benodigde warmte komt bij 
stolling van het medium weer vrij waardoor de bufferfunctie vergroot wordt. Het is zelfs mogelijk om 
PCM in muren of in gipsplaat op te nemen.  
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Figuur 2.2  Indirecte benutting van zonne-energie (Trombe muur) 
 

2.2.4 Indirecte benutting van licht 
Als het zonlicht via reflecties tot de vertrekken wordt toegelaten spreken we van indirecte 
zonlichtbenutting. Er is een aantal manieren om dit te bereiken: 
- reflecterende oppervlakken;  
- lichtkoker daglichtsystemen;  
- prismatische of holografische beglazing en daglichtsturende beglazing.  
 
De lichtplank is het bekendste voorbeeld van de toepassing van een lichtreflecterend oppervlak. De 
lichtplank is aan de bovenzijde bekleed met een wit of een min of meer spiegelend materiaal. Daardoor 
kan het daglicht verder in het vertrek worden gereflecteerd. Een lichtplank wordt veelal boven 
zichthoogte aangebracht aan de binnenzijde, de buitenzijde of aan beide zijden van het kozijn. Er zijn 
varianten mogelijk, door de lichtplank een kromming te geven (concentratie of spreiding van licht). Een 
bijzondere variant is het zogenaamde anadolische plafondsysteem. Dit zijn spiegelsystemen waarin een 
gekromde spiegel aan de buitenzijde van het raam het zonlicht opvangt. Dit licht wordt door middel van 
een spiegelende holle ruimte tussen constructieplafond en systeemplafond verder het vertrek ingeleid. 
Een tweede gekromde spiegel, aan het eind van de lichtgeleider, spiegelt het licht het vertrek in. 
Eenvoudiger systemen moeten het zonder lichtgeleider stellen. Het nadeel van reflecterende systemen is 
de vervuiling van de lichtplank en de spiegel. Bij lichtplanken of spiegels buiten het gevelvlak is het 
onderhoud, ook dat van de gevel, een extra punt van aandacht.  
 
De lichtkoker daglichtsystemen bestaan uit lichtgeleidende pijpen, die het door een heliostaat 
ingevangen licht dieper het gebouw in geleiden. De lichtkoker is een buis die aan de binnenzijde is 
bekleed met een sterk reflecterende folie. Aan het einde van de buis is een “light pipe” folie aangebracht 
waardoor het licht gelijkmatig naar buiten treedt. 
 
Holografische beglazing bevat een holografische folie die tussen twee glazen platen is geplaatst. Er zijn 
twee typen holografische elementen. Het eerste type reflecteert het licht dat onder een bepaalde hoek op 
het element valt in zijn geheel en is voor licht uit die hoek dus volledig ondoorzichtig. Licht dat onder 
een andere hoek invalt en ook diffuus licht wordt wel doorgelaten. Voor optimaal gebruik moeten de 
elementen dus beweegbaar zijn en de zon kunnen volgen. Het tweede type laat het licht dat onder een 
bepaalde hoek invalt wel door, maar buigt dit om naar een andere uittredende hoek. Waar het eerste type 
ook voor zonwering wordt gebruikt, is het tweede type geschikt om het daglichtniveau achter in de 
ruimte te verhogen. Ook op het noorden kan dit systeem worden toegepast. Een nadeel is dat 
verkleuring van het licht kan optreden.  
 
Daglichtsturende beglazing buigt schuin invallend zonlicht om richting plafond, door breking en/of 
reflectie. Hierdoor wordt het daglichtniveau direct bij het raam verlaagd, hetgeen vooral in een 
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werkomgeving prettig kan zijn, en het daglichtniveau achter in de ruimte wordt verhoogd, wat 
besparend kan werken op het energiegebruik voor kunstverlichting.  
Er zijn naast de holografische elementen verschillende typen daglichtsturende beglazing, zoals 
spiegelende lamellen in de spouw van dubbele beglazing, “laser cut panels” en systemen met 
transparante gebogen lamellen in de spouw, die als een lens het licht ombuigen.  
 

2.3 PZE en warmtebalans 
 
Voor iedere woning geldt, dat er over een bepaalde periode een balans optreedt van enerzijds alle 
inkomende warmte (door zonnestraling of warme buitenlucht), de intern geproduceerde warmte door 
personen en apparaten, en de verwarmingsenergie en anderzijds alle uitgaande warmte die verloren gaat 
door transmissie, ventilatie en infiltratie. Er kan gesproken worden van warmtewinst en warmteverlies. 
Over een bepaalde periode bezien zijn de warmtewinsten, inclusief de verwarmingsenergie, en de 
warmteverliezen met elkaar in evenwicht. Uitgaande van een bepaald gewenst temperatuurniveau in de 
woning kan de momentane warmtebehoefte Qbehoefte worden bepaald door de warmteverliezen Qverlies van 
de warmtewinst Qwinst af te trekken. Op momenten dat het warmteverlies groter is dan de warmtewinst 
en de temperatuur op hetzelfde niveau moet blijven dan zal er extra verwarmingsenergie moeten worden 
toegevoegd:  
 
Qbehoefte = Qwinst  - Qverlies 
 
De warmteverliezen worden veroorzaakt door transmissieverliezen via de gebouwomhulling en door 
verlies van met de ventilatielucht of onbedoelde ventilatie (infiltratie) meegevoerde warmte. De 
warmtewinst bestaat uit interne warmteproduktie (personen, verlichting, kookwarmte, elektrische 
apparatuur, etc.) en de in de woning binnenkomende en de door de schil geabsorbeerde zonnestraling. 
De sommatie van warmtewinst en warmteverlies is over een grotere tijdsspanne in evenwicht. De 
energiebalans voor de warmtestromen die een rol spelen bij de verwarming van een gemiddelde 
rijtjeswoning kan als volgt worden weergegeven: 
 

Warmtewinst

18%

44%

38%

Zonnestraling

Interne warmte productie 

Verwarming

Warmteverliezen

68%

32%

Transmissie

Ventilatie + infiltratie

 
Figuur 2.3  Energiebalans voor ruimteverwarming bij referentie tuinkamerwoning [gebaseerd op 

Novem/Boom, 2000] 
 
Bij een passieve zonne-energiewoning wordt ernaar gestreefd om het aandeel zonnestraling in de 
warmtewinst zo groot mogelijk te laten zijn, om zodoende het energiegebruik te minimaliseren zonder 
daarbij concessies te doen aan het comfort van de woning. De hoeveelheid energie voor 
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ruimteverwarming zal daarbij afnemen, de zonbijdrage en de interne warmteproductie zullen een groter 
aandeel innemen. 

2.4 PZE en energiebalans 
Om duidelijk te maken hoe de energie die benodigd is voor verwarmingsdoeleinden zich verhoudt tot 
het totale energiegebruik staan hieronder weergegeven de energiebalansen van een gemiddelde 
eengezinswoning (de Novem referentietuinkamerwoning met een EPC van 0,93) en een PZE-woning. 
Als voorbeeld van een PZE-woning is hier een Duits ‘Passivhaus’ gekozen dat in 1991 te Darmstadt 
gebouwd is met een geschatte EPC van circa 0,3. In Duitsland zijn inmiddels al vele honderden 
“Passivhäuser” gerealiseerd en er is ruime ervaring opgedaan met de monitoring.  
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Figuur 2.4  Energiegebruik voor ruimte- en tapwaterverwarming, Referentietuinkamerwoning met 

een EPC van 0,93 en een Passivhaus (te Darmstadt). 
 
In figuur 2.4 valt af te lezen dat de totale warmtevraag (inclusief tapwater) bij deze Duitse PZE-woning 
bijna een factor vier lager ligt dan de referentietuinkamerwoning. De ruimteverwarming is hier met 62% 
teruggebracht en de netto energievraag voor warm tapwater is met 78% gereduceerd door de inzet van 
thermische collectoren.  
 

2.5  Definitie en Programma van eisen PZE-woning  
Naast een kwalitatieve omschrijving van de PZE-woning zal in dit hoofdstuk ook worden gedefinieerd 
aan welke kwantitatieve eigenschappen voldaan moet worden. Deze eigenschappen worden vervolgens 
vertaald naar prestatie-eisen die in een Programma van Eisen zijn samengevat.  

2.5.1 De PZE-woning kwalitatief gedefinieerd 
Een gerenommeerde naam op het gebied ‘Passive Solar Energy Design’ en grondlegger van het 
‘Passivhaus’ zijn respectievelijk de Amerikaan Bo Adamson (werkzaam aan de Lund Universiteit in 
Zweden) en de Duitser Dr. Wolfgang Feist (Institut Wohnen und Umwelt; Passivhaus Institut). Een 
PZE-woning kan als equivalent van het Duitse ‘Passivhaus’ worden getypeerd. De door Adamson en 
Feist in respectievelijk 1987 en 1988 gehanteerde beschrijving van een PZE-woning luidt, vrij 
geïnterpreteerd: 
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“PZE-woningen zijn woningen waarin een hoge behaaglijkheid in de winter en in de zomer bereikt 
wordt zonder een speciaal verwarmings- of koelingssysteem; het huis verwarmt en koelt zichzelf puur 
passief.” [Adamson, 1987]. 
 
Volgens bovenstaande definitie dient in een PZE-woning per definitie geen verwarmings- of 
koelingsinstallatie toegepast worden. Hoewel bij PZE-woningen het grootste deel van de tijd geen 
bijverwarming nodig is, is het de vraag of het reëel is om te veronderstellen dat een hoge behaaglijkheid 
ook zonder verwarmings- of koelingsinstallatie altijd bereikt kan worden. Een wat minder strikte 
definitie maakt het mogelijk om ook bij een PZE-woning een verwarmingsketel (met bijvoorbeeld een 
zeer geringe capaciteit) toe te passen. Overigens wordt het naverwarmen van ventilatielucht door Feist 
ook niet betiteld als een separaat ‘verwarmingssysteem’. 
 
Bij de PZE-woning dient de verwarmingsbehoefte zo goed mogelijk ingevuld te worden door passieve 
zonne-energie. Essentieel voor het goed functioneren van een PZE-woning is echter, dat de 
behaaglijkheid van de woning zowel tijdens als buiten het stookseizoen gewaarborgd wordt. ’s Winters 
dient de woning voldoende warm te zijn en ’s zomers dienen de verblijfsruimten niet met oververhitting 
te worden geplaagd. Door de toepassing van passieve koeling, dat wil zeggen koeling zonder gebruik 
van installaties (onder meer door natuurlijke ventilatie, opslag koelte in bouwmassa, etc.) en goede 
zonwering kan oververhitting naar verwachting grotendeels worden vermeden.  
  
 
Een PZE-woning is een woning waarin door een afgewogen combinatie van energievraagbeperkende 
en PZE-maatregelen een comfortabel binnenklimaat wordt verkregen met een zo groot mogelijke 
passieve benutting van zonne-energie. 
 

 

2.5.2 De PZE-woning kwantitatief gedefinieerd 
Om een goed gebruik van PZE te waarborgen wordt door Feist een maximum aan het totale 
energiegebruik voor ventilatie, verwarming, warm tapwater, verlichting en huishoudelijke apparaten 
gesteld van 30 kWh/m2a. Bij de woningen in Darmstadt is dit bereikt door onder meer (zeer) 
energiezuinige apparaten toe te passen. 
 
Feist definieert het maximaal toegestane energiegebruik in “Passivhäuser” als volgt:  
“Het specifieke verwarmingsenergiegebruik -vastgelegd volgens de “Leitfaden Energiebewußte 
Gebäudeplanung” (LEG/Ph)- van een PZE-woning mag de 15 kWh/(m2a) niet overschrijden. Het totale 
energiegebruik (verwarming, ventilatie, warm water en huishoudelijke apparaten) mag bij normaal 
gebruik niet boven de 30 kWh/(m2a) uitstijgen” [Feist, 1988]. Er wordt hierbij niet omgerekend naar 
primaire energie; verwarmingsenergie geschiedt in Duitsland overigens doorgaans door elektrische 
boilers. 
  
Het gemiddelde elektriciteitsverbruik bedraagt in Duitsland circa 32 kWh/m2a, dat is dus meer dan er in 
een Passivhaus in totaal mag worden verbruikt. Op de website van het Passivhaus Institut 
[http://www.passiv.de/] wordt bij het CEPHEUS project (Cost Efficient Passive Houses as European 
Standards) uitgegaan van een halvering van het gemiddelde elektriciteitsverbruik bij een PZE-woning. 
De bovengrens voor het totale maximale energiegebruik (inclusief huishoudelijke apparaten) is hier wat 
ruimer op 120 kWh/(m2a) ofwel 432 MJ/(m2a) primaire energie gesteld.  
 
Het is belangrijk om juist bij een PZE-woning zo weinig mogelijk (elektrische) huishoudelijke 
apparaten te gebruiken en om apparatuur, zonder welke men niet kan of wenst te kunnen, zo 
energiezuinig mogelijk te kiezen. Dit is zowel belangrijk uit oogpunt van een zo laag mogelijk 
energiegebruik alsmede ter beperking van de interne warmteproductie. Doordat bij de PZE-woning de 
warmtevraag zeer gering geworden is, kan een hoge interne warmteproduktie snel tot oververhitting 
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leiden. Door een hoge interne warmtelast wordt de nuttige bijdrage van passieve zonne-energie aan de 
ruimteverwarming bovendien geringer.  
 
Ondanks het duidelijke belang van een beperkte interne warmteproduktie in verband met oververhitting 
is het zeer de vraag of van de bewoners van een extreem energiezuinige woning ook een energiebewust 
bewonersgedrag verwacht mag worden. Binnen een in de praktijk te verwachten ‘bandbreedte’ van 
relatief hoge en lage interne warmteproduktie dient de PZE-woning goed te voldoen aan niet alleen 
energiezuinigheidseisen maar ook comforteisen. Ervaringen in Duitsland laten zien, dat in een complex 
‘Passivhäuser’ met een theoretisch energiegebruik van 15 kWh/m2a 
 
De door Feist gedefinieerde 15 kWh/(m2a) thermische energie voor ruimteverwarmingsdoeleinden komt 
overeen met 15×3,6×0,028=1,53 m3 aardgas/m2 per jaar. Ter vergelijking: de Novem referentiewoning 
met een EPC van bijna 1,0 heeft een verwarmingsenergiegebruik van 341 m3 aardgas. Gerekend met 
een te verwarmen vloeroppervlak van circa 90 m2 betekent dat een verwarmingsbehoefte van 3,8 m3 
a.e./m2 per jaar oftewel 37 kWh/m2a. Dat is ruim twee maal zoveel als de 15 kWh/m2a die bij een 
Passivhaus als maximum is gesteld. 
 
De bovenop de interne warmteproduktie nog benodigde ‘restwarmte’ bij een PZE-woning zou, net als 
bij de Passivhäuser, in principe door naverwarming van de toevoerlucht geleverd kunnen worden. 
Uitgangspunt bij de eisen uit het Bouwbesluit en NEN 1087 [NNI, 1997] is een minimale 
ventilatiebehoefte van 25 m³/h per persoon. Uitgaande van circa 25 m² woonoppervlak per persoon is 
dat 1 m3/h/m2. Met het oog op verschroeiing van stofdeeltjes mag de luchttemperatuur niet boven de 
50°C komen; het temperatuurverschil mag dus maximaal 30 K bedragen. Aangezien de 
warmtecapaciteit van lucht [(1020×1,2)/3600] = 0,34 Wh/(m³K) is, geeft dat bij een verversing van 1 
m3/h/m2 een maximale momentane warmtevraag van [(50-20)×0,34 ×1] = 10 W/m2 woonoppervlakte.  
 
Vanwege de aangename, relatief hoge oppervlaktetemperaturen van wanden en ramen is actieve 
stralingswarmte van radiatoren niet vereist. Als de naverwarming van toevoerlucht als enige 
warmtebron volstaat en binnen bepaalde grenzen blijft, dan wordt een gebouw een ‘Passivhaus’ 
genoemd. Er is dan geen actief verwarmingssysteem (en ook geen airconditioning) benodigd. Analoog 
aan het Duitse Passivhaus kunnen de prestatie-eisen voor een ‘PZE-woning’ als volgt worden 
gekwantificeerd: 
 
 
Prestatie-eis 1: 
Een PZE-woning is een woning waarbij het energiegebruik voor verwarmingsdoeleinden niet meer dan 
1,5 m3 a.e./(m2a) bedraagt [equivalent aan 15 kWh/(m2a) of 55 MJ/(m2a)]. Het totale (primaire) 
energiegebruik dient de 432 MJ/(m2a) niet te overschrijden. 
 
Prestatie-eis 2: 
Om de woning met verwarmde ventilatielucht te kunnen verwarmen mag de momentane warmtevraag 
niet groter zijn dan 10 W/m2. 
 
 
 
Zonnewoning 
Ten behoeve van de Novem tender voor ‘zonnewoningen’ is door TNO-Bouw een onderzoek gedaan 
om prestatie-eisen te formuleren voor een zonnewoning [R. Versluis, 2000]. Deze eisen bestonden uit:  
1. een minimumeis ten aanzien van de dekkingsgraad van passieve zonne-energie van 33% voor de 

gehele woning 
2. een minimumeis ten aanzien van de lokale daglichtfactor van 1% voor 90% van de 

gebruiksoppervlakte van de woonkamer en de keuken 
3. een maximumeis van 300 uur voor het aantal temperatuuroverschrijdingsuren boven de 25°C voor 

iedere verwarmde zône van de woning. 
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Voor de PZE-woning zijn de volgende eisen in gewijzigde vorm overgenomen: 
 
 
Prestatie-eis 3: 
Een minimumeis ten aanzien van de dekkingsgraad van passieve zonne-energie van 50 % voor de 
gehele woning 
 
Prestatie-eis 4: 
Een minimumeis ten aanzien van de lokale daglichtfactor van 1% voor 90% van de 
gebruiksoppervlakte van de woonkamer en de keuken 
 
Prestatie-eis 5: 
Een maximumeis van 300 uur voor het aantal temperatuur overschrijdingsuren boven de 25 graden 
Celsius voor iedere verwarmde zone van de woning.  
 
 
Ad Prestatie-eis 3) Omdat we hier spreken over PZE-woningen is het logisch om een ondergrens te 
definiëren voor de bijdrage van passieve zonne-energie aan de energiebalans. De definitie van PZE 
dekkingsgraad (fpze) moet echter dusdanig geformuleerd worden dat het geen loos getal en een doel op 
zich is. De PZE dekkingsgraad wordt gedefinieerd als de bijdrage van zonne-energie aan de ‘bruto 
warmtebehoefte’ aan ruimteverwarming, gedurende het stookseizoen zoals gedefinieerd in de 
energieprestatienorm, voor woningen en woongebouwen [R. Versluis, 2000]. Deze ‘bruto 
warmtebehoefte’ is de verwarmingsbehoefte die in een (fictieve) situatie zou ontstaan als de 
zonnestraling ‘uit’ is gezet. Het ‘uitzetten’ van de zon heeft hier geen gevolgen voor de 
buitenluchttemperatuur. De hoeveelheid warmte die met PZE nuttig binnenkomt kan worden bepaald 
door het verschil te nemen tussen de bruto warmtevraag in deze fictieve situatie en de warmtevraag die 
normaliter optreedt. Met onderstaande formule wordt weergegeven hoe de PZE-bijdrage wordt bepaald.  
 
 
fpze = Qwb;0 – Qwb;1/ Qwb;0 
 
 
waarbij: 
 
fpze   dekkingsgraad van de ‘bruto warmtebehoefte’ door PZE benutting; 
Qwb;0  de bruto warmtebehoefte van de woning in een fictieve situatie zonder zon; 
Qwb;1  de bruto warmtebehoefte van de woning in een situatie met zon 
 
Voor de PZE-bijdrage van de woning wordt een hoger streefgetal van 50% haalbaar geacht. Uit 
berekeningen aan het Duitse ‘Passivhaus’ blijkt namelijk dat de fpze een waarde van 22/34 = 65% heeft. 
De eis voor ‘zonnewoningen’ is 33%, maar uit simulaties vermeld in [R. Versluis, 2000] blijkt dat een 
goed geïsoleerde tuinkamertussenwoning (de Novem referentiewoning) een fpze van circa 48% kan 
halen.  
 
NB De PZE-bijdrage wordt hier dus niet uitgedrukt als percentage van de totale warmtewinst maar als 
percentage van een fictieve warmtevraag zonder zon! 
 
Ad Prestatie-eis 4) 
Daglichtfactor: verhouding tussen de verlichtingssterkte in een punt op het werkvlak en de tegelijkertijd 
heersende verlichtingssterkte buiten in het vrije veld. Hierbij kiest men het werkvlak als een horizontaal 
vlak op een hoogte van 0,6 meter boven de vloer. De verlichtingssterkte wordt gedefinieerd als de 
energiestroom vallend op een oppervlakte per eenheid van ontvangend oppervlak [W/m2]. 
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Ad Prestatie-eis 5) 
Bij de bepaling van temperatuuroverschrijdingsuren wordt bij de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt)-
berekening gebruik gemaakt van een rekenmodule. Bij deze Zon Toetreding Woningen (ZTW) module 
worden de volgende eisen gesteld aan de te verwarmen zône: 
• Gebruiksoppervlakte minimaal 30 m2 en maximaal 80 m2.  
• Minimum zontoetreding equivalent aan ongeveer 4,5 m2 raam op het zuiden 
• Maximum zontoetreding equivalent aan ongeveer 21,5 m2 raam op het zuiden  
• Minimum transmissie door de gebouwschil: Htr ∗15 W/K 
• Maximum transmissie door de gebouwschil: Htr ]75 W/K 
 
De beperkingen voor de invoer van de ZTW-module maken de module tot een vrij star mechanisme 
waarbij slechts uit een beperkt aantal keuzemogelijkheden voor ventilatie, buitenzonwering of 
binnenzonwering gekozen kan worden. Met een gebouwsimulatieprogramma zoals TRNSYS gelden 
deze beperkingen niet. Er kan dan onder meer gesimuleerd worden met ventilatie en/of zonwering 
indien dit bij een bepaald temperatuurniveau gewenst is. Om aan te sluiten bij de gangbare berekeningen 
en grenswaarden wordt bij de in dit project uitgevoerde simulaties ook uitsluitend gekeken naar 
temperatuurniveau’s en temperatuuroverschrijdingsuren. Het verdient echter aanbeveling om in plaats 
van ‘temperatuuroverschrijdingsuren’ het comfort uit te drukken in een aantal uren buiten een 
gedefinieerde comfortzone. Hierbij wordt op basis van de luchttemperatuur en relatieve vochtigheid 
geconcludeerd of een ruimte wel of niet als comfortabel ervaren wordt.  
 
Men kan zijn vraagtekens hebben bij de algemeen gehanteerde grenswaarde van 300 uur. Het aantal 
uren lijkt op een totaal van 8760 uren per jaar misschien niet veel maar het maakt natuurlijk wel verschil 
of temperaturen bijvoorbeeld met 1 of 5°C overschreden worden. Bovendien is het belangrijk om te 
weten op welke momenten deze uren optreden. Om de lat echter niet onnodig hoog te leggen wordt hier 
van de maximumwaarde van 300 uur uitgegaan.  
 

2.6 Definitie wooncomfort/binnenklimaat 
Uitgebreid onderzoek naar het binnenklimaat is gedaan door o.m. Fanger [Fanger, 1972]. Fanger heeft 
een formule opgesteld voor het bepalen van het binnencomfort, gebruikmakend van een aantal 
grootheden, zoals luchttemperatuur, stralingstemperatuur, relatieve vochtigheid, luchtsnelheid, 
activiteitenniveau (metabolisme) en kleding (warmteweerstand). 
Omdat het comfort van een woning een subjectieve beoordeling van de bewoners impliceert, heeft 
Fanger in zijn methodiek rekening gehouden met de onvermijdelijke spreiding in de beoordeling van 
een in zekere mate subjectieve grootheid als het comfort. De belangrijkste drie grootheden die het 
thermisch comfort binnen een woning bepalen zijn: 
• temperatuur; 
• relatieve vochtigheid; 
• luchtsnelheid 
 
Niet alleen de waarden van deze grootheden bepalen het binnencomfort, maar ook de variatie daarin met 
de tijd. Het blijkt namelijk, dat personen het binnenklimaat als minder comfortabel beschouwen 
naarmate de variatie daarin en de frequentie van variaties groter zijn. Hoewel deze variaties niet in de 
formule zijn verdisconteerd, is het zaak om de verschillen zo klein mogelijk te houden. Voor de ruimte-
temperatuur geldt dat de maandelijkse standaarddeviatie kleiner moet zijn dan 1°C [Leijendeckers, 
1995]. Voor de relatieve vochtigheid en luchtsnelheid zijn geen waarden voor maximale variatie 
gevonden. De verwachting is, dat hiervoor geen waarden zijn opgesteld. 
 
Hoewel variatie volgens bovenstaande argumenten vermeden moet worden, geldt wel dat voor het 
geestelijk welbevinden contact met de buitenwereld belangrijk is. Ruimtes waarin, ongeacht de 
weersomstandigheden, dezelfde temperatuur en lichtniveaus heersen, zonder enige relatie met de 
weersomstandigheden buiten, zijn wellicht ook niet gewenst. 
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Temperatuur 
Verschillende temperaturen spelen een rol bij de bepaling van het comfort. Zo is er de luchttemperatuur, 
de gemiddelde stralingstemperatuur (bepaald door de temperatuur van omringende wanden, vloeren etc. 
en de ruimtehoeken, waaronder deze door de persoon worden ‘gezien’) en de globale temperatuur (het 
door de persoon ervaren gemiddelde van luchttemperatuur en stralingstemperatuur, ook wel 
comforttemperatuur genoemd). Humphreys en Nicol stellen vast, dat gebruik van de drie 
bovengenoemde temperaturen tot praktisch hetzelfde resultaat leidt en zij stellen dan ook voor de 
globale temperatuur te nemen omdat deze makkelijk gemeten kan worden [Humphreys en Nicol, 1971]. 
 
De globale temperatuur wordt vooral bepaald door de som van alle warmtestromen in en uit de woning, 
waarbij verliezen negatief worden gerekend. Met name gaat het dan om: 
• de interne warmteproductie (door personen, verlichting en andere elektrische apparatuur), 
• zoninstraling, 
• door de verwarming afgegeven warmte, 
• door transmissie verloren warmte, 
• met de ventilatie- en infiltratielucht meegevoerde warmte. 
 
Het is duidelijk, dat de specifieke eigenschappen van een PZE-woning zoals goede thermische isolatie, 
relatief grote glasoppervlakken op het zuiden, en veelal gebruik van een laag temperatuur 
verwarmingssysteem zoals wand- of vloerverwarming van invloed zullen zijn op de globale temperatuur 
en de schommelingen daarin. Met name zal een relatief traag verwarmingssysteem moeite hebben om in 
te kunnen spelen op een snel veranderend warmteaanbod (bijvoorbeeld de zon, die plotseling achter de 
wolken vandaan komt). 
 
Relatieve vochtigheid 
De relatieve vochtigheid in de woning wordt naast de luchttemperatuur bepaald door de som van vocht-
productie in de woning en toe- en afvoer van vocht met de ventilatielucht. Het geproduceerde vocht is 
vooral afkomstig van bewoners, koken en douchen. De afvoer van vocht wordt mede bepaald door het 
ventilatievoud, terwijl de toevoer van vocht met de buitenlucht in het stookseizoen vaak gering is. 
 
Omdat ventilatieverliezen een relatief grote post vormen op de warmteverliezen van een woning, wordt 
vaak gewerkt met balansventilatie met warmteterugwinning. De ventilatielucht wordt in zo’n systeem 
mechanisch toe- en afgevoerd via een buizenstelsel, waarbij de warmte van de afvoerlucht in een 
warmteterugwin-unit wordt overgedragen aan de toevoerlucht. De hoeveelheid vocht die de woning 
binnenkomt hangt mede af van het type warmteterugwinning dat wordt gebruikt. Bij gebruik van een 
platenwarmtewisselaar komen toe- en afvoerlucht niet met elkaar in contact, zodat er geen vocht wordt 
overgedragen. Bij een warmtewiel stromen toe- en afvoerlucht afwisselend door een warmteabsorberend 
wiel. Daarbij condenseert vocht uit de afvoerlucht, dat vervolgens weer verdampt in de toevoerlucht. Bij 
dit systeem wordt er wel vocht van de afvoerlucht op de toevoerlucht overgedragen. Het is duidelijk dat 
het type warmteterugwinning een belangrijk effect heeft op de vochthuishouding in een PZE-woning. 
 
Luchtsnelheid 
De in een vertrek optredende luchtsnelheden hangen vooral af van de uitvoering van het 
ventilatiesysteem en met name van het type, de vorm en de plaats van de inblaasroosters. Bij een goed 
ontworpen systeem wordt de inblaaslucht door het rooster zodanig in de kamer ingebracht, dat deze 
goed mengt met de in het vertrek aanwezige lucht. Op die manier zal de luchtsnelheid worden 
geminimaliseerd en de temperatuur van de stromende lucht weinig afwijken van de ruimtetemperatuur. 
Hoewel de luchtsnelheid belangrijk is voor het bepalen van het comfort in de woning wordt het in deze 
studie, niet expliciet als een PZE-prestatie-eis aangeduid. 
 
Andere factoren die het comfort bepalen 
Behalve de hierboven genoemde factoren zijn er ook andere factoren die het wooncomfort bepalen. 
Naast het al genoemde activiteitsniveau (metabolisme) en kleding (warmteweerstand) zijn dat 
bijvoorbeeld geometrie en afmeting van de ruimte, materiaal en kleur van wanden, vloeren, plafond, 
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meubilair, uitzicht, akoestische kwaliteit etc. Echter, zij staan los van de specifieke kenmerken van een 
PZE-woning en worden daarom ook niet meegenomen in de beoordeling van het wooncomfort. 
 
Meting van het wooncomfort 
Er wordt voorgesteld om het wooncomfort vooral te definiëren aan de hand van de gemeten grootheden: 
globale temperatuur (of luchttemperatuur) en relatieve vochtigheid. Fanger presenteert een diagram, 
waarin beide grootheden tegen elkaar zijn uitgezet. In de figuur is een gebied aangegeven, waarvan is 
vastgesteld, via een groot aantal proefpersonen, dat het binnenklimaat als comfortabel wordt ervaren. 
Een ruimer gebied is aangegeven, waarbij het binnenklimaat als wat minder comfortabel wordt ervaren. 
Door in een ruimte gedurende een bepaalde periode regelmatig de temperatuur en de relatieve 
vochtigheid te meten en deze gemeten waarden in het diagram aan te geven, kan uit het diagram worden 
afgelezen of het binnenklimaat van de gegeven ruimte comfortabel is en waar het eventueel aan schort. 
Ter illustratie is in figuur 2.5 het gemeten binnenklimaat in een vertrek weergegeven, waaruit blijkt dat 
het binnenklimaat gemiddeld als te warm en iets te vochtig zal worden ervaren. De metingen die 
gedurende een bepaalde periode zijn verricht, worden gerepresenteerd door de vierkantjes. Circa de 
helft van de metingen valt binnen het als ‘behaaglijk’ gedefinieerde gebied; een groot aantal metingen 
valt binnen het als ‘beperkt behaaglijk’ gedefinieerde gebied, terwijl ook een beperkt aantal metingen 
zowel buiten het comfortgebied als buiten het beperkt behaaglijke gebied vallen. 
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Figuur 2.5 Comfortgebied volgens Fanger, bepaald op basis van luchttemperatuur en relatieve 

vochtigheid  
 
Onder de interne warmteproductie wordt verstaan de door mensen en (elektrische) apparatuur (inclusief 
verlichting) afgegeven warmte. Een hogere interne warmteproductie veroorzaakt door een verhoogde 
warmteafgifte van personen (bijvoorbeeld groter aantal personen of meer activiteit) kan als positief 
worden beschouwd terwijl een grotere warmteafgifte van apparaten als negatief wordt gezien. Door 
bijvoorbeeld veel, niet energiezuinige apparaten te gebruiken kan de warmtebehoefte weliswaar worden 
teruggedrongen maar de verwarming vindt dan grotendeels plaats door elektrische weerstand. Dit is niet 
alleen inefficiënt gebruik van de hoogwaardige elektrische energie, in de zomermaanden zal deze 
apparatuur naast energieverspilling ook mogelijk voor oververhitting zorgen. 
 
 
Prestatie-eis 6: Ter aanvulling op eis 5: het aantal ‘Fanger comfort diagram overschrijdingsuren’ dient 
maximaal 300 uur voor iedere verwarmde zone van de woning te bedragen. Het gaat hierbij om 
overschrijding van het ‘beperkt behaaglijk’ comfortgebied voor iedere verwarmde zone van de woning. 
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3. SAMENVATTING PROGRAMMA VAN EISEN  

 
Naast de in hoofdstuk 2 genoemde prestatie-eisen ten aanzien van de dekkingsgraad van passieve 
zonne-energie, energiegebruik voor ruimteverwarming en gebouwgebonden energiegebruik, 
daglichtfactor, aantal temperatuuroverschrijdingsuren c.q. comfortgebied-overschrijdingsuren waaraan 
voldaan moet worden, is er nog een aantal aanvullende eisen opgesteld waaraan het ontwerp van de 
PZE-woning moet voldoen: 
  
 Prestatie-eisen (onderbouwing zie vorig hoofdstuk): 
 

1) “Een PZE-woning is een woning waarbij het energiegebruik voor verwarmingsdoeleinden niet 
meer dan 1,5 m3 a.e./(m2a) mag bedragen [equivalent aan 15 kWh/(m2a) of 55 MJ/(m2a)]. Het totale 
(primaire) energiegebruik mag de 432 MJ/(m2a) niet overschrijden. 

 
2) Om de woning met verwarmde ventilatielucht te kunnen verwarmen mag de momentane 

warmtevraag niet groter zijn dan 10 W/m2. 
 
3) Een minimumeis ten aanzien van de dekkingsgraad van passieve zonne-energie van 50 % voor de 

gehele woning 
 
4) Een minimumeis ten aanzien van de lokale daglichtfactor van 1% voor 90% van de 

gebruiksoppervlakte van de woonkamer en de keuken 
 
5) Een maximumeis ten aanzien van het aantal temperatuur overschrijdingsuren van 300 uur boven de 

25 °C voor iedere verwarmde zone van de woning. 
 
6) Ter aanvulling op eis 5: het aantal ‘Fanger comfort diagram overschrijdingsuren’ dient maximaal 

300 uur voor iedere verwarmde zone van de woning te bedragen. Het gaat hierbij om 
overschrijding van het ‘beperkt behaaglijk’ comfortgebied voor iedere verwarmde zone van de 
woning. 

 
Aanvullende eisen & wensen: 
 
7) De PZE-woning moet geschikt zijn voor toepassing in Nederland, d.w.z. voor de klimatologische 

omstandigheden van West-Europa. 
 
8) De woning moet een laagbouw eengezinswoning zijn van het type rijtjeswoning of een geschakelde 

woning. De grootte en het comfort dienen van deze tijd te zijn. 
 
9) De woning dient bij voorkeur in houtskeletbouw te worden gerealiseerd. Dit vanwege het feit dat 

hsb goede mogelijkheden voor dikkere spouwisolatie geeft. Bovendien geeft dit een lichtere woning 
die veelal niet onderheid hoeft te worden. 

 
10) Meerkosten ten opzichte van gangbare nieuwbouw moeten aanvaardbaar zijn (< € 10.000,- per 

woning)  
 
11) Het ontwerp dient bij voorkeur bijzonder en niet alledaags te zijn. Indien mogelijk dient er gebruik 

te worden gemaakt van nieuwe, innovatieve technieken en materialen.  
 
 
Ad 7)  De PZE-woning moet geschikt zijn voor toepassing in het Nederlandse klimaat 
Ad 8)  De woning moet een laagbouw eengezinswoning zijn van het type rijtjeswoning of een 
geschakelde tussenwoning. De grootte en het comfort dienen van deze tijd te zijn  
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Ad 9)  De woning dient bij voorkeur in houtskeletbouw te worden gerealiseerd. Dit vanwege het feit 
dat HSB goede mogelijkheden voor toepassing van dikkere spouwisolatie geeft. Bovendien geeft dit een 
lichtere woning die niet geheid hoeft te worden.  
 
Ad 10)  Meerkosten moeten aanvaardbaar zijn (€ 10.000,- per woning). Een PZE-woning wordt door het 
Passivhaus Institut verondersteld kostenefficiënt te zijn als de gekapitaliseerde gezamenlijke kosten 
(investeringen in het gebouw inclusief ontwerp en installaties plus de exploitatiekosten over dertig jaar) 
niet hoger zijn dan doorsnee-nieuwbouw. Hierbij moet men bedenken dat in Nederland de installaties 
relatief goedkoop zijn en de elektriciteitsprijs vergelijkbaar hoog is, waardoor een terugverdientijd in 
dertig jaar makkelijker haalbaar zal zijn. Daar staat echter tegenover dat in het grootste deel van 
Nederland een wijd verbreid gasnet met relatief lage prijzen voor energie beschikbaar is. 
 
Ad 11)  Het ontwerp dient bij voorkeur bijzonder en niet alledaags te zijn. Bij voorkeur dient er gebruik 
te worden gemaakt van nieuwe, innovatieve technieken en materialen. Hierbij dient echter niet uit het 
oog te worden verloren dat het ontwerp, en varianten hiervan, er uiteindelijk op gericht moeten zijn om 
grootschalige, goedkope PZE-projecten in de Nederlandse bouwpraktijk mogelijk te maken. 
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4. RICHTLIJNEN VOOR ENERGIEBEWUST ONTWERPEN 

Om de energiebesparende maatregelen zo effectief mogelijk in te kunnen zetten, zal ook bij het ontwerp 
van de PZE-woning gebruik worden gemaakt van de ‘drie stappen strategie’ [Duijvestein, 1997]. De 
juiste volgorde van de te nemen stappen is hierbij van belang. Bij het woningontwerp zal de 
warmtevoorziening pas gedimensioneerd worden als de energievraag zo veel mogelijk beperkt is. Dit 
houdt in, dat alle maatregelen die de energievraag beperken overwogen dienen te zijn. In dit hoofdstuk 
wordt een zeer beknopte samenvatting gegeven, hoofdzakelijk gebaseerd op de richtlijnen zoals die zijn 
omschreven in het Novem-vademecum ‘Energiebewust ontwerpen van nieuwbouwwoningen’ 
[Boom/Novem, 2000].  
 
De onderscheiden stappen in het energiebewust ontwerpen zijn: 
Stap 1: minimaliseer de energieverliezen  
Stap 2: pas zo veel mogelijk duurzame energiebronnen toe 
Stap 3: gebruik de brandstoffen zo efficiënt mogelijk 
 
Zoals impliciet uit het navolgende zal blijken, is de volgorde van de te nemen stappen niet alleen 
ingegeven door overwegingen van energievraag en energieaanbod, maar eveneens bepaald door de 
beïnvloedbaarheid van de voorgestelde maatregelen in de tijd. Het minimaliseren van de vraag gebeurt 
in belangrijke mate met behulp van bouwkundige en stedenbouwkundige maatregelen, die hun effect 
hebben gedurende de gehele bestaansduur van het gebouw. Het al dan niet toepassen van PZE heeft 
eveneens consequenties voor de gehele bestaansduur van het gebouw, met name door oriëntering, het 
benutten van daglicht, de mogelijkheid voor natuurlijke koeling, etc. Actieve toepassing van duurzame 
energie daarentegen, zoals zonnecollectoren en PV, is gebonden aan installaties die desgewenst veelal 
vervangen, naderhand toegepast of verwijderd worden. Efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen 
wordt geheel door de installaties bepaald. Die efficiëntie kan over 20 jaar, wanneer de huidige 
installaties zijn verouderd, sterk verbeterd zijn. 
  
Omdat PZE-maatregelen niet pas in tweede instantie genomen moeten worden en omdat zij tevens 
onnodig gebruik van energie voorkomen, zouden zij onder de eerste stap gerangschikt moeten worden. 
Als alternatief kan ook een vier-stappenstrategie worden gevolgd, waarbij de toepassing van PZE–
maatregelen als tweede stap wordt geclassificeerd. Om hier geen verwarring te stichten, beperken we 
ons echter tot drie stappen en rangschikken het nemen van PZE-maatregelen onder de eerste stap.  
 

4.1 Stap 1: minimaliseer de energieverliezen en gebruik PZE 
Het voorkomen van onnodig energiegebruik wordt bereikt door de energiebehoefte te minimaliseren 
door: 
- beperking van de warmteverliezen ten gevolge van transmissie, infiltratie en ventilatie 
- optimaal gebruik te maken van ‘gratis’ passieve zonne-energie.  
 
Met name maatregelen die niet of nauwelijks tijdens de levensduur van een woning of woningplan te 
wijzigen zijn, vragen extra aandacht.  
 
1. Goede isolatie  
2. Zuid-oriëntatie, bezonning (en zonwering) 
3. Goede daglichttoetreding 
4. Goede naad- en kierdichting  
5. Compact bouwen  
6. Zonering, compartimentering  
7. Windluw bouwen 
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8. Natuurlijke koeling 
9. Gecontroleerde ventilatie  
10. Warmterugwinning van ventilatielucht en ‘gebruikt’ warm water 
11. Waterbesparing 
 

4.2 Stap 2: inzetten van duurzame energiebronnen 
Door het zo optimaal mogelijk benutten van duurzame energiebronnen kan het gebruik van fossiele 
brandstoffen nog verder beperkt worden. Naast de eerder genomen passieve zonne-energiemaatregelen 
en goede daglichttoetreding in stap 1 kunnen onder meer de volgende actieve systemen worden 
toegepast: 
 
1. Thermische zonne-energiesystemen 
2. Photovoltaïsche zonne-energiesystemen 
3. Benutting omgevingswarmte met behulp van een warmtepomp 
 
Opgemerkt dient te worden dat de inzet van duurzame bronnen niet per definitie verkozen moet worden 
boven stap 3. Wanneer voor de realisatie van een project een beperkt budget voor energiebesparende 
maatregelen ter beschikking staat is het zaak om deze hoeveelheid geld zo efficiënt mogelijk te 
benutten. Als dit in de praktijk betekent dat bijvoorbeeld relatief dure zonnecelpanelen worden 
toegepast ten koste van een HR ketel of een zonneboiler dan is dit zowel uit financieel als 
energietechnisch oogpunt geen verstandige keuze.  

4.3 Stap 3: gebruik eindige energiebronnen zo efficiënt mogelijk 
De nog overgebleven, niet met duurzame energie in te vullen ‘energievraag’ dient zo efficiënt mogelijk 
ingevuld te worden. Dit kan onder meer door de volgende efficiency maatregelen te nemen: 
1. HR verwarmingssysteem voor ruimte en tapwater(na)verwarming 
2. Lage temperatuur (LT) ruimteverwarmingsystemen  
3. Warmtekrachtkoppeling 
4. Optimale regelingen van pompen en ventilatoren 
5. Energiezuinige apparaten, verlichting 
 
In bijlage A ‘Richtlijnen energiebewust ontwerpen’ worden de in de stappen 1 t/m 3 genoemde 
maatregelen uitvoeriger toegelicht.   
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5. ANALYSE GEREALISEERDE TOEPASSINGEN 

 

5.1 Inleiding 
De doelstelling van het PZE-project is het ontwikkelen en realiseren van een PZE-woning die geschikt 
is om voor de Nederlandse woningmarkt te worden gebouwd, binnen de eisen van de Nederlandse 
bouwpraktijk. Uit deze doelstelling vloeit een aantal randvoorwaarden voort, waaraan een woning voor 
de Nederlandse woningmarkt onderhevig is. De belangrijkste zijn: 
 
• De kavelvorm  
Nederland is een dichtbevolkt en derhalve dichtbebouwd land, waarin het merendeel van de woningen 
in bouwblokken van acht tot tien woningen is geschakeld. Deze bouwblokken zijn gegroepeerd in een 
“stratenstructuur” (de voorzijden van de bouwblokken naar elkaar gekeerd), een “tuinpadenstructuur” 
(de achterzijde van een bouwblok is gericht naar de voorzijde van het achtergelegen bouwblok; niet 
zelden is de weg die de kavels scheidt niet ingericht voor doorgaand verkeer) of een “hovenstructuur”, 
waarbij de woningen om een plein of groenvoorziening zijn gegroepeerd. Deze structuren komen direct 
voort uit overwegingen van efficiency. Immers, er moeten zoveel mogelijk aansluitingen op een 
gegeven lengte riolering zijn en de straat moet zoveel mogelijk woningen ontsluiten. In principe geldt 
dan ook vanuit dit perspectief: des te smaller de woning en des te meer woningen in een bouwblok, des 
te beter. Een groot aantal woningen in een bouwblok is ook gunstig uit overwegingen van bouwkosten: 
kopgevels zijn duurder dan woningscheidende wanden. Aan de andere kant mag een bouwblok niet 
veel langer worden dan 50 meter, omdat blokken langer dan 50 meter gedilateerd moeten worden, 
hetgeen kostenverhogend werkt. Uit oogpunt van ‘plattegrondefficiency’ en daarmee samenhangend de 
bouwkosten worden de woningen gerealiseerd met een smalle en een bredere bouwbeuk, hetgeen 
resulteert in een woningbreedte van 5,2 tot 6 meter. Daarmee is het aantal woningen per bouwblok 
bepaald. 
 
De kavels zijn in Nederland dus relatief smal; de diepte wordt bepaald door de vereiste en gewenste 
woninggrootte, die invloed heeft op de beschaduwing op de omringende bouwblokken. Bovendien is de 
grootte van de tuin een kwaliteitscriterium. Als regel zijn de kavels 20 tot 30 meter diep terwijl de 
woning circa 10 meter diep is. 
 
• De bouwvorm 
Gegeven de kavelvorm en de gewenste woninggrootte bestaat het merendeel van de Nederlandse 
eengezinshuizen uit relatief smalle en diepe woningen in verschillende bouwlagen: meestal een begane-
grond, een eerste verdieping en een zolder. De schuine dakvorm komt voort uit traditie, uit bouwkundig 
/ bouwfysisch gemak en uit kostenoverwegingen: een plat dak is duurder dan een schuin dak bij een 
gegeven inhoud van de woning Om architectonische redenen (visuele kwaliteit) wordt in de duurdere 
sector nogal eens afgeweken van het traditionele zadeldak. 

 
• Het kostenkader 
In vergelijking met de ons omringende landen is de Nederlandse bouw goedkoop. Dit lijkt het gevolg 
van het feit dat de Nederlander niet gewend is –in elk geval tot aan de explosieve groei van de 
onroerend-goedprijzen- veel voor zijn wooncomfort te betalen. De kwaliteit van de woningen is dan 
ook minder dan bijvoorbeeld in Duitsland, vooral waar het de kwaliteit van de afwerking en installaties 
betreft. Men ziet dan ook op de Duitse bouwbeurzen de meest interessante producten, die in Nederland 
al snel met argumenten als “te duur” of “te lange terugverdientijd” terzijde worden geschoven. In 
Nederland kost een nieuwe woning (bouwkosten) tussen de € 202 en € 405 per m3; dit is circa € 565 tot 
€ 1134 per m2, exclusief BTW en exclusief 15 tot 30% bijkomende kosten. Het lage bedrag 
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representeert een zeer eenvoudig eengezins rijtjeshuis, het hoge een luxueuze vrijstaande woning van 
hoge kwaliteit. [Brink Groep, Kengetallenboekje, prijspeil 2002] 
 
Het ligt voor de hand om reeds bestaande PZE-woningen aan een nadere analyse te onderwerpen 
alvorens zelf aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een PZE-woning. Vragen die bij een analyse 
gesteld kunnen worden, zijn: 
• Zijn er algemene kenmerken van de plattegronden te onderscheiden en zo ja, welke? 
• Welke zijn de algemene karakteristieken van het PZE-ontwerp? 
• Wat is de bouwprijs in relatie tot de energieprestatie? 
• Wat voegen de voorbeelden toe aan de reeds bestaande kennis? 
• Wat zijn, afgaand op de bestaande voorbeelden, de “do’s and don’ts”? 
 
Een belangrijke begrenzing vormt de doelstelling om een PZE-woning te ontwerpen die voldoet aan de 
eisen en wensen van de Nederlandse bouwpraktijk. Dat wil zeggen dat de restricties aangaande 
verkavelingsvorm, bouwvorm en kosten zoals die hierboven zijn uiteengezet, in acht genomen moeten 
worden bij de beoordeling van ontwerpen op hun kenmerken en bruikbaarheid voor de Nederlandse 
context. 
 
Hoewel er altijd al “zonnehuizen” zijn gebouwd, is er een duidelijke heropleving te constateren sinds 
het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw. Vooral in de Verenigde Staten zijn mooie 
voorbeelden uit die tijd te vinden. Thans laten de Duitstalige landen de meest indrukwekkende 
voorbeelden zien van het passief gebruik van zonne-energie in woningen (“Passivhäuser”). Een goede 
documentatie daarvan werd in 2000 gepubliceerd [Graf, A., 2000]. Bovendien geeft de webpagina van 
het Passivhaus Institut te Darmstadt een uitgebreid overzicht van passieve zonne-energiewoningen en 
kantoorgebouwen die in Duitsland zijn gerealiseerd (www.passiv.de/projekte). De BINE Informations-
dienst van het Fachinformationszentrum Karlsruhe, Gesellschaft für wissenschaftlich-technische 
Information, heeft in 1997 een publicatie het licht doen zien: Niedrigenergiehäuser in der Praxis 
[Scharping, H; G.Heimann; K. Michael, 1997], die naast uitgebreide algemene informatie en technische 
aanwijzingen een aantal gedetailleerde beschrijvingen geeft van in Duitsland gerealiseerde “Passiv-, 
Nullenergie- und energieautarke” woningen. 
 
In dit hoofdstuk worden de in de publicatie van Graf getoonde voorbeelden aan een eerste analyse 
onderwerpen om een antwoord op de bovenvermelde vragen te kunnen formuleren. Voor deze 
voorbeelden is gekozen omdat de documentatie consistent is in het vermelden van gegevens als 
energiegebruik per vierkante meter vloeroppervlak, bouwkosten en plattegronden, zodat een zekere 
vergelijking mogelijk is en deze kan worden doorgetrokken naar de ontwerpvoorwaarden van het 
Nederlandse PZE-huis. Ook de webpagina van het Passivhaus Institut biedt interessante gegevens, o.a. 
betreffende bouwkosten. Helaas ontbreken de plattegronden en zijn ook niet alle gegevens volledig. Een 
globaal beeld kan met deze gegevens echter wel verkregen worden. 
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5.2  Karakteristieken van gerealiseerde buitenlandse PZE-woningen 
De karakteristieken van de door Graf beschreven woningen zijn in de navolgende tabel samengevat. 
 
 
Project en architect Bouw-

jaar 
Bouwsom 
per m2 bruto 
vloeropper-
vlak 

Warmte-
vraag per 
m2 bvo 
per jaar 

Beschrijving, opmerkingen, bijzonderheden 
(bouwwijze, vrijstaand (vr. st.) of tussenwoning 
(tussenw., breedte-diepte, glas, zonering,) 

1. Köln-Weiss (D); 
Manfred Brausem 
 

1999 € 1280 12 kWh Houtskeletbouw (HSB). De breedte-
diepteverhouding is ongeveer 3:2. De rechte trap is 
tegen een binnenwand gesitueerd. Het huis heeft 
nauwelijks ramen in de oost-en westgevel. De 
warme ruimten zijn zuid-georiënteerd, de koude 
noord-georiënteerd. 

2. Franstanz-
Amerlügen (A); 
Richard Caldonazzi 

1996 € 1420 13 kWh HSB met cellulose-isolatie. De woning is boven een 
kantoorruimte gesitueerd. De breedte-
diepteverhouding is ongeveer 2:1. De woning heeft 
een rechte buitentrap aan de noordgevel. Alle 
ruimten in het huis komen uit op de woonkamer: 1 
slaapkamer, badkamer, keuken en hal. Het huis 
heeft nauwelijks ramen in de oost-en westgevel, een 
paar zeer kleine ramen in de noordgevel en een 
vrijwel geheel glazen zuidgevel. De woonkamer is 
zuid-georiënteerd, de overige ruimten zijn noord-
georiënteerd. Er is een buffervat van 3000 liter. 

3. Erlangen-
Büchenbach (D); 
Schulze Darup & 
Meyer 

1999 € 1125 15 kWh Kalkzandsteenbouw met PS-isolatie. De breedte-
diepteverhouding is ongeveer 2:1. De rechte trap is 
tegen de noordgevel gesitueerd. De ingang is aan de 
noordzijde. Er zijn geen ramen of andere deuren in 
de noordgevel. Het huis heeft nauwelijks ramen in 
de oost-en westgevel, en relatief weinig 
glasoppervlak in de zuidgevel. De warme ruimten 
zijn overwegend zuid-georiënteerd, de koude 
noord-georiënteerd. PV als zonwering en 
gevelcollectoren 

4. Luftenberg (A); 
Oskar Pankratz 

1999 € 1290 10 kWh HSB met cellulose-isolatie en TIM van golfkarton. 
TIM wordt hier toegepast om de wand in de 
winterdag op te warmen. Het TIM dekt slechts 
lichte constructies af. De breedte-diepteverhouding 
is ongeveer 2:1. De trap met een kwart is tegen de 
noordgevel gesitueerd. Het huis heeft geen ramen in 
de oostgevel, nauwelijks ramen in de noord- en 
westgevel en vrij grote ramen in de zuidgevel Door 
de grote breedte-diepteverhouding en de trap langs 
de noordgevel zijn vrijwel alle ruimten zuid-
georiënteerd. De woning valt op door een wat 
onbeholpen, specifieke plattegrond. 

5. Innsbruck (A); 
Josef Kiraly 

1999 € 1400 8 kWh Hybride bouw. De breedte-diepteverhouding is 
ongeveer 2:1. De trap met twee kwarten is tegen de 
noordgevel gesitueerd. De ingang is aan de 
noordzijde. Het huis heeft nauwelijks ramen in de 
noord-, oost-en westgevel. Aan de zuidzijde is een 
serre over de beide bouwlagen gesitueerd. De 
zuidgevel achter de serre heeft een relatief klein 
glasoppervlak. Twee zuid-georiënteerde kamers die 
niet door de serre worden afgedekt zijn over de 
volle gevelbreedte van glas voorzien. Met 
gezôneerd bouwen is geen rekening 
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gehouden.Buffervat van 1000 liter. 
6. Durbach (D); Rolf 
Disch 

1996 Onbekend 18 kWh HSB met minerale wol. De woning heeft een T-
vormige plattegrond. De breedte-diepteverhouding 
is ongeveer 2:1. Het bordes van de bordestrap is 
tegen de noordwand gesitueerd. Noordentree. Het 
huis heeft nauwelijks ramen in de noord-, oost-en 
westgevel. De warme ruimten zijn zuid-
georiënteerd, de koude noord-georiënteerd. Het 
huis valt op door zijn kleurstelling, 
materiaalgebruik en door de toepassing van 28 m2 
PV en 40 m2 zonnecollectoren. Er is een seizoen-
opslagvat van 20.000 liter en een dagopslagvat van 
700 liter aangebracht.  

7. Alzenau (D); 
Hebel Haus GmbH  

1999 € 1420 15 kWh Gasbeton met “Hebel” isolatieplaten (technische 
gegevens niet vermeld). De breedte-dieptever-
houding is ongeveer 5:4. De bordestrap is tegen de 
noordgevel gesitueerd, waarbij het bordes 
gedeeltelijk buiten het gevelvlak steekt. 
Noordentree. Het huis heeft een vrijwel dichte 
noordgevel, weinig glas in de westgevel en op 
beide bouwlagen een uit het vlak van de oostgevel 
stekend “beglaasd balkon”. De zuidgevel is voor 
ongeveer 50% beglaasd. De warme ruimten zijn 
zuid-georiënteerd, de koude noord-georiënteerd. 
Het huis heeft een eenvoudige plattegrond, vooral 
op de verdieping. 

8. Hohenstadt (D); 
Hariolf Brenner 

1998 € 1780 14,7 kWh HSB met geheel houten gevels, Isoflock isolatie. 
De breedte-diepteverhouding is bijna 2:1. Het huis 
heeft aan de noordzijde een garage / berging, die als 
buffer voor de entree fungeert. Het bordes van de 
bordestrap is tegen de noordgevel gesitueerd. 
Boven het bordes is een kleine daglichtopening 
aangebracht; overigens heeft de noordgevel geen 
ramen. Het huis heeft nauwelijks ramen in de oost-
en westgevel, en grote glasvlakken in de zuidgevel. 
Er is niet overtuigend gezôneerd gebouwd. Vrij 
onbeholpen en specifieke plattegrond.  

9. Mögglingen (D); 
Martin Wamsler 

1998 € 1280 14 kWh HSB met cellulose en minerale-wolisolatie. De 
breedte-diepteverhouding is ongeveer 2:1. De 
woning is zuidoost georiënteerd. De rechte trap is 
tegen de noodwestgevel gesitueerd. Het huis heeft 
nauwelijks ramen in de noordoostgevel en beperkt 
glasoppervlak in de noord-westgevel. De zuidoost-
en zuidwestgevels zijn van grote glasvlakken 
voorzien. Er is gezôneerd gebouwd. Buffervat 1200 
liter. 

10. Tiefbrunn bei 
Regensburg (D); 
Markus Gierstorfer 

1998 € 1.380 14,9 kWh HSB, woning + appartement. De breedte-
diepteverhouding is 5: 2 Entree aan de zuidzijde. 
Trap aan een binnenmuur gesitueerd. Niet-
gezôneerd gebouwd. Terrassen en grote 
glasvlakken aan de ZO- en ZW-gevels. 

11. Hundwiler Höhe 
(CH); Peter 
Dransfeld 

1995 Onbekend 15 kWh Berghut. De noord-, oost- en westgevel zijn van 
HSB, de zuidgevel van kalkzandsteen met TIM. De 
breedte-diepteverhouding is ongeveer 2:1. De trap 
is tegen een binnenwand gesitueerd. Het Gasthof 
heeft relatief weinig glasoppervlak, ook in de 
zuidgevel. De verwarming en 
warmwatervoorziening geschieden door een 
houtoven met massawerking in de keuken en een 
houtkachel in het woonvertrek. Er is geen WTW.  
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12. Bretten (D); 
Oehler + arch kom 

1997 € 1.410 (excl. 
PV) 

11,8 kWh Woning met architectenbureau. Hybride bouw. 
Zeer specifieke plattegrond door de specifieke vorm 
(kwartcirkelsegment) NO- en NW-gevel bijna 
dicht, ronde zuidgevel met zeer veel glas. Spiltrap 
in de noordhoek. Gezôneerd gebouwd. 20 m2 PV 

13. Enns (A); Oskar 
Pankratz 

1999 € 1.270 11,4 kWh HSB met niet-conventionele materialen (cellulose-
isolatie, gehydrofobeerd MDF, honingraatkarton als 
TIM) De breedte-diepteverhouding is ongeveer 2:1. 
Rechte trap tegen buiten-NO-gevel. Weinig 
inspirerende plattegrond, gezôneerd gebouwd, 
inpandige keuken. Zeer veel glas in de ZW-ZO 
gevels op de woonverdieping, weinig glas op de 
slaapverdieping. 

14. Gelterkinden 
(CH); Dietrich 
Schwarz 

1999 € 2.800 13,9 kWh HSB 3-kamerwoning. De breedte-diepteverhouding 
is 3: 2. Dominante onverwarmde serre op beide 
verdiepingen (25% van het BVO). Scheiding tussen 
de zuid-georiënteerde serre en de achterliggende 
vertrekken zeer open. Woonkamerraam ook in de 
noordgevel, overige gevels geen glas. Inpandige 
keuken. Het daglichtaspect lijkt verwaarloosd te 
zijn. 

15. Camischolas / 
Sedrun (CH); 
Werner Schmidt 

1998 € 2.500 3,3 kWh HSB-elementenbouw. De breedte-diepteverhouding 
is ongeveer 1:1. Zeer specifieke constructie in 
verband met lawinegevaar (HSB-huis onder afdak 
achter betonnen muren). Zuidgevel zeer open, 
overige gevels minimaal beglaasd. Daglichtaspect 
lijkt daardoor onderbelicht. De installatie bestaat uit 
uitsluitend een verplaatsbare 1 kW elektrische 
kachel. 

16. Herisau (CH); 
Peter Dransfeld 

1998 € 1.630 23 kWh Woning met appartement en kantoor. Hybride 
bouw met zeer uiteenlopende materialen (o.m. PS-
isolatie, cellulose-isolatie, TIM). De breedte-
diepteverhouding is 5:2. Inefficiënte plattegrond. 
Noord-, oost- en westgelegen vertrekken hebben 
weinig glas (weinig daglichttoetreding). De 
zuidgelegen vertrekken op de woonverdieping 
hebben veel glas, die op de begane grond (kantoor, 
appartement) vooral veel TIM. 
Vacuumpijpcollector van 12 m2 , buffervat 3500 
liter. De verwarming geschiedt met een HR 
houtkachel. Geen WTW.  

17. Thüringen (A); 
Richard Caldonazzi 

1999 € 1.510 15 kWh Steenachtige bouw met kurkisolatie, afgepleisterd. 
De breedte-diepteverhouding is 3:2. 24 m2 
gevelcollectoren op de zuidwand. Daardoor relatief 
kleine glasvlakken (50%) Dichte noordgevel. Trap 
tegen noordgevel. Kleine raamopeningen in oost- 
en westgevel. Weinig efficiënte plattegrond. 

18. Domat / Ems 
(CH); Dietrich 
Schwarz 

1996 € 4.345 6,25 kWh Zuid-, oost- en westgevels betonnen constructie met 
over vrijwel het gehele geveloppervlak 
spectraalselectieve warmteabsorbers en TIM. Aan 
de noordgevel glas met TIM. De breedte-
diepteverhouding is 7:2. Plattegrond is sober en 
doelmatig. Het huis fungeert in zijn geheel als 
zonnecollector, warmteopslag in het beton. 30 m2 
PV, 8 m2 vlakke-plaatcollector met 1000 liter 
buffervat. Het high tech karakter van de woning 
komt tot uiting in de architectuur en in de prijs. 

19. Ellwangen – 
Rotenbach (D); 
Hariolf Brenner 

1998 € 1.175 11,5 kWh Drie geschakelde eengezinswoningen met 
“Nederlandse” plattegrond. Constructie van 
kalkzandsteen, minerale wol en pleisterwerk. De 



 

ECN-C--03-002  31 

breedte-diepteverhouding is 2:3. Gezôneerde 
plattegrond.  

20. Lindlar – 
Hohkeppel (D); 
Manfred Brausem 

1998 € 1.280 9,9 kWh HSB. De breedte-diepteverhouding is 3:2. 
Gezôneerde plattegrond, niet de meest efficiënte. 
Raamopeningen in de niet-zuidgevels beperkt, in de 
zuidgevel ongeveer 60% 

21. Batschuns (A); 
Walter Unterrainer 

1998 € 1.420 9,16 kWh 4 geschakelde eengezinswoningen. Hybride bouw, 
overwegend dragend metselwerk met verschillende 
isolatiematerialen. Niet-dragende elementen 
samengesteld uit diverse plaatmaterialen en 
isolatiematerialen. De breedte-diepteverhouding is 
1:2. Gezôneerde plattegrond, in hoge mate vrij 
indeelbaar. Gevelgeïntegreerde warmwater-
collectoren (6 m2 per woning) Ook op het platte dak 
is per woning 6 m2 collector opgesteld. Grote glas-
vlakken op het zuidwesten, (m.n. BG), kleine 
ramen op het noordoosten. 

22. Hörbranz – 
Herrenmühle (A) 

1999 € 1.740 14,3/11,9/
16,8 kWh 

3 geschakelde eengezins “Cepheus”-woningen 
(Cost Effective Passive Houses as European 
Standards). Metselwerk met kurkisolatie. De 
breedte-diepteverhouding is 2:3 voor de 
hoekwoning en 3:2 voor de tussenwoning. 
Gezôneerde plattegrond, voor de hoekwoningen in 
ruime mate vrij indeelbaar. Grote glasvlakken zuid 
en noord (!). Ingang noord, met bufferzone d.m.v. 
carports en onverwarmde noordserre. 12 m2 
zonnecollector per woning, met 3000 l buffervat. 

 
Tabel 5.1 Karakteristieken van een aantal Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse PZE-woningen zoals 

beschreven en geïllustreerd in [Graf, A., 2000]. 
 
Uit het bovenstaande overzicht en uit de aanvullende gegevens zoals die door Graf zijn weergegeven 
kan een aantal conclusies worden getrokken. De eerder in dit hoofdstuk geformuleerde vragen vormen 
hierbij een leidraad. 
 
1. Houtskeletbouw lijkt de favoriete bouwmethode. Wanneer hybride bouwvormen zijn toegepast, zijn 

de niet-dragende delen vaak ook als een aan HSB gerelateerde vorm uitgevoerd. De voorkeur voor 
HSB is wellicht te verklaren door de relatief eenvoudige wijze waarop dikke isolatielagen kunnen 
worden aangebracht (doorgaans hebben de dichte geveldelen een isolatiewaarde van Rc ] 7 
m2K/W). De goede mogelijkheid tot luchtdicht en dampdicht bouwen kan in de keuze voor HSB 
ook hebben meegespeeld. Daarnaast kan het imago van hout als milieuvriendelijk materiaal een 
overweging zijn geweest.  

 
2. In het algemeen worden de plattegronden gekenmerkt door een grote breedte ten opzichte van de 

diepte. De meeste hier vermelde woningen zijn anderhalf tot twee keer breder dan dat ze diep zijn. 
Het betreft dan vooral de vrijstaande huizen. Door “breed” te bouwen, is het passief gebruik van 
zonne-energie maximaal. De consequentie is evenwel, dat de plattegronden aan efficiëntie inboeten 
en niet zelden ronduit onhandig zijn. De woningen die dieper zijn dan dat ze breed zijn, blijken veel 
efficiënter in te delen. Een tweede oorzaak van de vaak gebrekkige plattegrond ligt in de compacte, 
rechthoekige bouwvorm die veel van de beschreven PZE-woningen kenmerkt. Het is duidelijk, dat 
ruimtelijke beleving, inspirerend en effectief ruimtegebruik of architectuur niet op de eerste plaats 
zijn gesteld. Onbedoeld kan dit het imago van PZE-woningen schaden (er zijn aantrekkelijker 
woningen voorstelbaar…). 

 
3. Gezôneerd bouwen is in lang niet alle gevallen nagestreefd. Afgaande op de jaarlijkse 

warmtebehoefte per m2 bvo lijkt gezôneerd bouwen van weinig invloed te zijn.  
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4. Om de transmissieverliezen te beperken is veelal gestreefd naar minimale, zo mogelijk geen 
openingen in de noord-, oost en westgevels. De trap is dan ook opvallend vaak tegen de noordgevel 
geplaatst. Dit heeft consequenties voor de plattegrond. De gebrekkige plattegronden die sommige 
ontwerpen kenmerken, zouden eenvoudig verbeterd kunnen worden wanneer niet zo rigide werd 
vastgehouden aan minimaliseren van de gevelopeningen in de niet-zuidgerichte gevels. Bovendien 
is het de vraag, of de besparingen op directe verwarming niet teniet worden gedaan door de grotere 
behoefte aan kunstlicht in de vertrekken die karig bedeeld zijn met daglicht. 

 
5. De woningen worden in het algemeen gekenmerkt door gevels met grote glasoppervlakken op het 

zuiden. De U-waarden van de beglazing is 0,8 W/m2K of kleiner. Teneinde oververhitting te 
voorkomen zijn goede buitenzonweringsvoorzieningen gemaakt, vaak in de vorm van 
dakoverstekken. Opvallend is het geringe aantal woningen waarin serres zijn toegepast. 
 

6. Er is in vrijwel alle plannen gebruik gemaakt van een bodemwarmtewisselaar, warmtepomp, 
zonneboiler en warmteterugwinning uit ventilatielucht (rendement / 80%). De geringe 
energiebehoefte kan met een installatie van kleine capaciteit worden gedekt. 

 
7. Het is de vraag, in hoeverre de verhouding is geoptimaliseerd tussen maximaal gebruik van passieve 

zonne-energie, efficiëntie van de plattegrond en als gevolg daarvan extra benodigd volume. Een 
optimalisatie zou in sommige gevallen misschien tot lagere bouwkosten hebben geleid. 

 
8. De rol die installaties als warmte-terugwinunit, warmtepomp al dan niet met bodemopslag, 

seizoenopslag en voor Nederlandse begrippen grote buffervaten voor zonnecollectoren spelen is 
sterk wisselend per concept. Opvallend is, dat de laagste warmtebehoefte gevonden wordt in 
woningen die verder nauwelijks over installaties beschikken (een uitzondering daarop vormt de 
woning te Dormat in Zwitserland, die als ‘installatie’ is ontworpen). De comfortbeleving en de 
luchtkwaliteit in de woningen zijn echter niet vast te stellen uit de literatuur. 

 
9. Het is niet zo, dat een duurdere woning (uitgedrukt in kosten per m2 bvo) ook per definitie een 

betere energieprestatie heeft. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt gaat een toename van de 
bouwsom niet rechtlijnig gepaard met een afname van de energiebehoefte.  
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Figuur 5.1   Warmtevraag van de besproken PZE-woningen uitgezet tegen de bouwkosten 
 
10. De prijs van de in het bovenstaande gepresenteerde woningen varieert tussen € 1.125 en € 4.345 per 

m2 bvo. De laatstgenoemde woning heeft uitzonderlijk dure gevels en er is in ruime mate 
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Transparant Isolatie Materiaal (TIM) toegepast. Wanneer we deze woning buiten beschouwing 
laten, is het gemiddelde van deze m2-prijs € 1.532. In Nederland kost een nieuwe woning 
(bouwkosten) tussen de € 565 en € 1134 per m2. [Brink Groep, 2002]. Het laatstgenoemde bedrag 
geldt voor luxueuze vrijstaande huizen. Nu kunnen er geen harde conclusies aan deze vergelijking 
van de getallen worden verbonden. In de eerste plaats zijn de meeste hier beschreven woningen 
vrijstaande eengezinswoningen, die door hun eenmaligheid altijd veel duurder zijn dan seriematige 
geschakelde bouw. Daarbij moet worden opgemerkt, dat de Duitstalige landen duurder bouwen dan 
Nederland. Voor een deel komt dit door de bouworganisatie, voor een deel door de voorschriften en 
voor een belangrijk deel komt dit door kwaliteitsverschillen in de afwerking en in het 
materiaalgebruik. Het zou nuttig zijn om na te gaan hoeveel procent de beschreven woningen 
duurder zijn dan de gemiddelde Duitse, Oostenrijkse of Zwitserse woning. Een dergelijke exercitie 
valt echter buiten het bestek van deze studie. In [Graf, 2000] worden de meerkosten voor 
bouwkundige zaken in de Duitse situatie op circa 6000 € begroot. Hierbij wordt er van uitgegaan dat 
de installatiekosten (circa 10.000 €) net zo hoog zullen zijn als bij standaard huizen. Tevens wordt 
melding gemaakt van Buro Volkmar Rasch te Darmstadt die aangeeft dat door gebruik van prefab 
‘schaal’-constructies de bouwkosten bij grootschalige rijtjeswoningen teruggebracht kunnen worden 
naar circa 500 €/m2. 
Toch mag geconstateerd worden, dat de gepresenteerde woningen ingewikkelder te maken zijn dan 
standaard woningen. De factor arbeid speelt vermoedelijk een grote rol in de hoge prijs. Daarnaast 
zullen de installaties een niet onaanzienlijke bijdrage tot de hoge prijs leveren. Veelal zijn WTW-
units, warmtepompen met bodemwarmtewisselaars, zonnecollectoren en grote buffervaten 
aangebracht. Wanneer de kosten beperkt moeten blijven, is het derhalve van belang om bijzondere 
en niet-conventionele constructies tot een minimum te beperken en af te zien van “technologische 
kerstbomen”. Een geschakelde woning met relatief smalle gevels is uit kostenoogpunt in het 
voordeel door de efficiëntere plattegrond en door het geringe buitenoppervlak in verhouding tot de 
inhoud.  
 
 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk reeds is opgemerkt, biedt de website van het Passivhaus Institut 
te Darmstadt [www.passiv.de] een uitgebreid overzicht van de in Duitsland gerealiseerde PZE-
woningen. Om al deze honderden woningen aan een nadere beschouwing te onderwerpen voert in het 
kader van deze studie te ver. Bovendien is de geboden informatie niet altijd consistent. Een globale 
inventarisatie van de woningen die in de deelstaat Baden-Würtemberg zijn gerealiseerd biedt het 
navolgende beeld. 
 
Ook hier valt een voorkeur voor hout(skelet)bouw en daaraan gerelateerde bouwmethoden te 
constateren, zij het niet zo significant als in de in het voorgaande beschreven woningen. Van de 70 
beschreven woningen zijn er 33 uitgevoerd als HSB of HSB-gerelateerd, 27 in massieve bouw en 10 
met overige bouwmethoden (staalbouw met houten gevelinvulling, specifieke bouwmethoden). 
 
De prijzen van de woningen zijn niet altijd vermeld en bovendien niet consistent. Het prijspeil is niet 
aangegeven; soms is de bouwsom genoemd, soms de m2-prijs, waarbij niet altijd duidelijk is over welke 
m2 het gaat, soms is de gemiddelde m3-prijs genoemd. Het trekken van conclusies is daarom niet 
mogelijk. Wanneer er een tendens moet worden aangegeven, kan worden opgemerkt dat de (herleide) 
m2-prijs wat lager is dan in de hierboven behandelde projecten. Het gemiddelde van de 33 woningen of 
woningcomplexen waarvan de prijzen in een of andere vorm zijn vermeld, is € 1230/m2 bvo. De prijzen 
lopen uiteen van € 791 tot € 1708 per m2 bvo. Ook dit lijkt hoger dan de Nederlandse gemiddelden. De 
meeste van de genoemde gemiddelden vallen in de categorie tussen € 1.000 en € 1.500/m2 (19), 8 
woningen zijn goedkoper dan € 1.000/m2 en 6 woningen zijn € 1.500 /m2 of duurder. 
 
Het energiegebruik voor ruimteverwarming ligt voor het merendeel der woningen tussen 13,5 en 14,5 
kWh/m2 per jaar, met een enkele uitschieter naar 10 en zelfs 8,1 kWh en een uitschieter naar 15,8 kWh 
(“Passivhaus-Grenzwert überschritten!”) [Feist, 2000]. 
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5.3 Samenvatting en conclusies 
Samenvattend kan worden vastgesteld dat de plattegronden van de beschouwde Duitse, Zwitserse en 
Oostenrijkse woningen in het algemeen breder zijn dan ze diep zijn. Niet zelden is de plattegrond 
experimenteel, waarbij maximaal gebruik van zonlicht het vertrekpunt is. Door goede isolatie lijkt 
zonering van de plattegrond niet op voorhand noodzakelijk. Dat dit vaak toch gebeurt, kan goed 
verklaard worden uit het gewenste wooncomfort (temperatuur, uitzicht, licht). De toegepaste installaties 
bestaan meestal uit (een combinatie van) een zonnecollector, een groot opslagvat, 
bodemwarmtewisselaar en warmteterugwinning uit ventilatielucht. 
 
De Nederlandse bouwtraditie gaat uit van een geschakelde woning met een breedte van ongeveer 5,2 tot 
6 meter h.o.h. en een diepte van ongeveer 10 à 11 meter. Daarvoor zijn goede redenen aan te voeren. De 
praktijk in de Duitstalige landen laat PZE-woningen zien die vaak een andere breedte-diepteverhouding 
hebben. Voor vrijstaande woningen is een brede, ondiepe woning uit oogpunt van passieve zonne-
energiebenutting te verdedigen. Voor geschakelde woningen is deze verhouding echter niet bevorderlijk 
voor de energieprestatie. Bovendien zijn de relatief smalle en diepe woningen efficiënter in te delen, 
hetgeen de prijs ten goede komt. Daarbij heeft smalle bouw het voordeel, dat het verliesgevend of 
anders dure geveloppervlak beperkt blijft. Er zijn dus argumenten aan te voeren om aan te sluiten bij de 
traditionele Nederlandse verkavelingsvorm, wanneer een qua prijsstelling marktconforme PZE-woning 
ontwikkeld moet worden. 
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6. OPTIMALISATIE VAN PZE MAATREGELEN EN ALGEMENE 
ONTWERPPARAMETERS 

 
In het vorige hoofdstuk is met behulp van buitenlandse voorbeelden aangegeven, welke bouwkundige 
en installatietechnische maatregelen genomen kunnen worden om het energiegebruik voor verwarming 
van een nieuw te bouwen woning niet te doen uitstijgen boven 15 kWh/(m2a). Deze maatregelen dienen 
als basis voor het PZE-ontwerp dat als Nederlands voorbeeld gestalte moet krijgen. De 15 kWh/(m2a) 
komt neer op 1,53 m3 a.e./m2a. Om inzicht te krijgen in de optimale toepassing van de maatregelen om 
op een dergelijk laag energiegebruik te komen worden in dit hoofdstuk de effecten daarvan 
gekwantificeerd en geoptimaliseerd.  
 
De simulaties zijn uitgevoerd met het gebouwsimulatie programma TRNSYS 15. Het model heeft 
gegevens nodig die betrekking hebben op de gebruikte materialen (oppervlakte, soortelijke massa, 
warmtegeleidingscoëfficiënt, soortelijke warmte en absorptie- en reflectiecoëfficiënten), de gewenste 
ruimtetemperaturen, ventilatievoud, infiltratievoud en de grootte en samenstelling van de interne 
warmtelasten door verlichting, aanwezige personen en eventueel aanwezige apparatuur. Voor de 
klimatologische gegevens als buitentemperatuur, luchtvochtigheid en zonnestraling wordt gebruik 
gemaakt van het door het KNMI opgestelde referentiejaar, gebaseerd op uurlijkse weergegevens van de 
Bilt over de periode 1971 - 1980. 
 
De uitgangspunten c.q. de invoer van de woning, die als referentiewoning in alle simulaties terugkomt 
staan vermeld in Bijlage B. Plattegronden van de gesimuleerde woning zijn in Bijlage D toegevoegd. 
Uitgangspunt is verder dat ook bij de PZE-woning thermische collectoren worden gebruikt voor de 
bereiding van warm tapwater. Omdat de warm-tapwatervraag groter is dan de warmtevraag voor 
ruimteverwarming is een keuze voor een (actief) collectorsysteem voor de hand liggend.  
 

6.1 Optimalisatie van gebouw- en installatieontwerpparameters 
Om tot een geoptimaliseerd ontwerp te komen is onderzocht in welke mate ontwerpparameters van 
invloed zijn op het energiegebruik en het comfortniveau van PZE-woningen. Van de verschillende 
ontwerpparameters werd, voor zover dat mogelijk is, de optimaal presterende gekozen. In dit hoofdstuk 
zal worden aangegeven welke invloed de ontwerpparameter heeft op het energiegebruik en, middels de 
temperatuur-overschrijdingsuren, het comfortniveau. Door de kosten en besparingen te beschouwen is 
tevens een optimalisatie naar kosten en energiebesparing gemaakt. Door de parameters kritisch te 
bekijken konden bovendien enkele mythes aan het licht komen. Achtereenvolgens wordt hier ingegaan 
op de effecten van: 
 
• Volume/buitenoppervlak ratio 
• Isolatie van de gebouwomhulling;  
• Ventilatie en kierdichting  
• Serre 
• Glassoort en glasoppervlak  
• Oriëntatie en zonering 
• Interne warmteproduktie en PZE benutting 
• Oververhitting: effectiviteit van massa, zonwering, overstek en ventilatie 
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6.2 Volume/oppervlak verhouding 
Ondiepe vertrekken kunnen beter gebruik maken van de invallende zonnestraling. Een brede, ondiepe 
woning heeft echter een ongunstige volume/oppervlak verhouding waardoor grote energieverliezen 
optreden. Uit de simulaties blijkt, dat de warmtevraag van een ondiepe, brede (rijtjes)woning circa 40-
50% hoger is dan een diepe, smalle woning met hetzelfde woonoppervlak. In onderstaand figuur wordt 
dit geïllustreerd. 
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Figuur 6.1 Invloed van de volume/oppervlakteverhouding op de warmtevraag 
 

6.3 Isolatieniveau  
Door de isolerende eigenschappen voor gevels, dak en begane grondvloer op verschillende 
kwaliteitsniveaus te simuleren kan worden bepaald, welke isolatiemaatregelen energetisch en 
kostentechnisch optimaal zijn. In figuur 6.2 is uiteengezet wat de energiebehoefte voor 
ruimteverwarming bedraagt bij verschillende isolatieniveaus.  
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Figuur 6.2 Invloed isolatieniveau gevel, dak en vloer; U glas= 0,7 W/m2 K, glasperc. 40 % 



 

ECN-C--03-002  37 

Uit bovenstaande grafiek blijkt, zoals verwacht mocht worden, de relatief afnemende besparing bij 
toename van het isolatieniveau. 
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Figuur 6.3 Invloed van het isolatieniveau van de ramen op de warmtevraag, Rc gevels en dak is 10 

m2K/W 
 
Wanneer alleen de isolatiewaarde van het glas wordt gevarieerd kan men net als in figuur 6.2 een 
dergelijke curve waarnemen. Doordat de dichte geveldelen al zeer goed geïsoleerd zijn, is het effect 
minder groot als bij de variatie in figuur 6.2 (absolute afname van 3 naar 1 GJ/jaar). 

 

6.4 Energetische en financiële terugverdientijd isolatiemaatregelen 
 

6.4.1 Energetische terugverdientijd 
Bij het toepassen van grote hoeveelheden isolatie moet men zich afvragen of de energie die benodigd is 
voor de productie van het isolatiemateriaal opweegt tegen de gedurende de levensduur van de woning 
bespaarde energie. In onderstaande tabel is hiervan een overzicht gemaakt. Uit de simulaties blijkt wat 
de bereikte energiebesparing is. Door middel van een eenvoudige berekening is de terugverdientijd van 
isolatiemaatregelen voor ramen en dichte delen (gevels, dak, vloer) bepaald. Hierbij is per isolatiestap 
berekend hoe de energiebesparing zich verhoudt tot de energie die benodigd is voor de productie. 
 
Isolatieniveau [m2K/W] E benodigd [GJ] E bespaard [GJ] E-terugverdientijd [jr] 
Rc=3: circa 21m3 12,6  n.v.t. (referentie) n.v.t. (referentie) 
Rc=5: circa 36 m3 21,6-12,6=9  6,5-3,2=3,3 2,7 jr t.o.v. ref. 
Rc=7,5 circa 54 m3 32,4-21,6=10,8  3,3-2,1=1,2 9 jr / 4,4 jr t.o.v. ref. 
Rc=10 circa 72 m3 43,2-32,4=10,8 2,1-1,3=0,8 14 jaar / 6 jr t.o.v. ref. 
Tabel 6.1 Energieterugverdientijd isolatiemaatregelen  
 
Uitgegaan is van een dikte van 10 cm isolatiemateriaal voor elke sprong van Rc=2,5 m2K/W. Bij een 
buitenschil van 180 m2 is dat 180×0,1=18 m3 isolatiemateriaal. De benodigde energie voor productie 
van het isolatiemateriaal (glaswol) is hier uitgerekend aan de hand van een hoeveelheid benodigde 
energie (E benodigd) van 23×26,2 = 602,6 MJ/m3. [Bron: Isover]. 
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De isolatie waarmee een Rc=10 m2K/W wordt bereikt, verdient zich energetisch gezien, met 14 jaar, 
ruim binnen de levensduur van de woning (minimaal 50 jaar) terug. Ten opzichte van de 
refrentiesituatie (Rc=3 m2K/W) is de energetische terugverdientijd slechts 6 jaar. 

6.4.2 Financiële terugverdientijd 
 
Er kan eveneens een financieel-economisch berekening gemaakt worden door de meerkosten en de 
besparingen over de levensduur tegen elkaar uit te zetten. Hierbij is uitgegaan van de huidige 
energieprijzen. Bij deze kosten-baten analyse moet nog opgemerkt worden dat bij een extreem lage 
warmtevraag op de kosten voor verwarmingssysteem kan worden bespaard. Dit effect is in de 
berekening niet meegenomen. Daar staat weer tegenover dat bij de meerkosten voor de HSB constructie 
alleen de extra isolatiematerialen zijn gerekend en niet de meerkosten door de bijzondere 
gevelconstructie.  
   
Isolatie [m2K/W] E besp. [GJ/jr] Extra kosten [€] Kosten besp. [€/j] Terugverd. Tijd [jaar] 
Rc=3 n.v.t.(referentie) n.v.t. (referentie) n.v.t. (referentie) n.v.t. (referentie) 
Rc=5 6,5-3,2=3,3 15×50=750 3,3×28=92,4 8 jr t.o.v. ref 
Rc=7,5 3,3-2,1=1,2 18×50=900 1,2×28=33,6 27 jr / 13 jr t.o.v. ref 
Rc=10 2,1-1,3=0,8 18×50=900 0,8×28=22,4 40 jr /17 jr t.o.v. ref. 
Tabel 6.2 Financiële terugverdientijd isolatiemaatregelen  
 
Er is bij de berekeningen uitgegaan van 1 €/m3 aardgas; 50 €/m3 isolatiemateriaal; 28 m3 aardgas per GJ. 
Er is geen rekening gehouden met prijsstijgingen of renteontwikkeling voor de investering. De 
meerkosten voor extra isolatie laten zich niet alleen energetisch maar ook financieel terugverdienen. De 
stap van 7,5 naar 10 m2K/W laat zich met 40 jaar over de langste termijn terugverdienen. Vergeleken 
met de referentiesituatie van 3 m2K/W is de investering echter ‘al’ in 17 jaar terugverdiend. 
 

6.4.3 Bespaarde installatiekosten 
 
Het navolgende ideogram, gebaseerd op informatie van de website www.passive.de laat de 
gekapitaliseerde kosten voor energiegebruik en bouw van een Passivhaus (eengezinswoning 149 m2 
vloeroppervlak) zien als functie van de energiebehoefte voor ruimteverwarming. 
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Figuur 6.4 De relatie tussen gekapitaliseerde bouw- en energiekosten en de specifieke 

energievraag voor ruimteverwarming van Duitse eengezinswoningen [www.passiv.de.] 
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De grafiek laat zien, dat de bouwkosten (inclusief installaties), bij het terugdringen van de warmtevraag, 
tot 15 kWh/(m2a) exponentieel toenemen terwijl de energiekosten recht evenredig afnemen. Gaat men 
de energievraag nog verder terug brengen door beter te isoleren, goede kierdichting, etc. dan is bij circa 
15 kWh de warmtevraag zo gering geworden dat kan worden volstaan met het naverwarmen van de 
ventilatielucht. Door gebruik te maken van de (reeds aanwezige) ventilatiekanalen kan worden bespaard 
op radiatoren of vloerverwarming. Indien er geen aparte verwarming hoeft te worden aangelegd, treedt 
een flinke kostenreductie op waardoor de totale kosten in een klap een stuk lager worden. Voorwaarde 
is dat de momentane warmtevraag niet groter wordt dan 10 W/m2. 
 

6.5 Ventilatie en infiltratie 

6.5.1 Ventilatie 
In het Bouwbesluit worden minimum eisen gesteld ten aanzien van de ventilatiecapaciteit voor de 
verschillende ruimten in een woning. Voor 1 m2 verblijfsgebied bedraagt de minimale capaciteit 0,9 
dm3/s. Uitgangspunt hierbij is een minimale luchtverversing van 25 m3/h per persoon. Om te voldoen 
aan het Bouwbesluit wordt voor de verblijfgebieden van de gesimuleerde PZE-woning ventilatievouden 
tussen de 0,86 en 1,8 verkregen. Ook voor de doorspuibaarheid van een ruimte zijn eisen geformuleerd 
[NNI, 1997]. Zonder warmteterugwinning maken ventilatieverliezen een belangrijk deel uit van de 
totale warmteverliezen. In onderstaand figuur is te zien dat het niet toepassen van warmteterugwinning 
tot een enorme stijging (van 1,3 naar 21 GJ/jaar) van de warmtevraag leidt.  
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Figuur 6.5  Invloed van ventilatie met of zonder warmteterugwinning op de warmtevraag 
 

6.5.2 Infiltratie 
Een goede luchtdichte uitvoering van aansluitingen van vaste bouwdelen en een goede kierdichting bij 
ramen en deuren zijn van groot belang voor het beperken van warmteverliezen door infiltratie 
(luchtstroom naar binnen) of exfiltratie (naar buiten). Volgens het Bouwbesluit mag de 
luchtvolumestroom door de schil, ten gevolge van onbedoelde ventilatie, maximaal 200 dm3/s bedragen. 
Bij een woning met een volume van 400 m3 komt dat neer op een infiltratievoud van circa 1,8/h. Deze 
eis is voor woningen met gebalanceerde ventilatie niet streng genoeg. In NEN 2687 [NNI, 1989] staan 
maximale en minimale luchtdichtheidseisen genoemd voor verschillende ventilatiewijzen. Als maximale 
waarde voor luchtlekkage bij toepassing van gebalanceerde ventilatie geldt een qv10-waarde van 80 
dm3/s. In NEN 1087 [NNI, 1997] wordt verder onderscheid gemaakt in twee luchtdoorlatendheids-
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klassen. Klasse 1 heeft de beste luchtdichtheid met een minimale qv10 waarde van 50 dm3/s. Bij 
projecten in Duitsland zijn waarden van circa 60 m3/h bij een drukverschil van 50 Pa haalbaar gebleken 
[Feist, 2000]. Dit komt neer op circa 11 dm3/s bij een drukverschil van 10 Pa. Bij een volume van 400 
m3 komt dat neer op een infiltratievoud van 0,1/h. Als aangenomen wordt dat het gemiddeld over een 
jaar optredend drukverschil circa 2,5 Pa bedraagt (aanname: gemiddeld windkracht 2), dan zal het 
infiltratievoud in dit geval circa 0,025/h zijn.  
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Figuur 6.6  Invloed van infiltratie via naden en kieren op de warmtevraag 
 
Er zijn drie varianten gesimuleerd: een met een minimale luchtdichtheid volgens Bouwbesluit (ca 
1,8/h), een met de maximale waarde (qv10=80) bij balansventilatie (circa 0,72/h) en tenslotte een zeer 
luchtdicht uitgevoerde woning (0,025/h). De verschillen zijn enorm groot; de warmtevraag varieert van 
1,3 tot 42 GJ/jaar. Uitgangspunt voor de optimale PZE woning dient dan ook te zijn dat een zeer goede 
luchtdichtheid door goede detaillering en zorgvuldige uitvoering wordt gewaarborgd. 
 

6.6 Serre 
Het toepassen van serres wordt veel genoemd als mogelijkheid om op passieve wijze gebruik te maken 
van zonne-energie. Het toevoegen van een transparante aanbouw aan een bestaande woning zou ‘s 
winters in theorie een vergroting van zon-invang mogelijk maken, terwijl tegelijk de warmteverliezen 
van de woning worden gereduceerd. Door verse ventilatielucht via de serre te betrekken kunnen ook de 
ventilatieverliezen worden gereduceerd.  
 
Het gevaar van verkeerd gebruik van een serreruimte ligt echter op de loer. Een serre is niet bedoeld 
voor permanente bewoning. Bij vorst moet het er koud mogen zijn en dient de ruimte gescheiden te 
worden van de woonruimte. In de zomer kan het er op sommige dagen, zeker bij onvoldoende 
zonwering en ventilatie, oververhit raken. Daartussen ligt het gros van de dagen waarin de serre een 
aangename toevoeging aan de woning is.  
 
Voor een goed resultaat, een hoge gebruikswaarde, goed comfort en lage stookkosten, is een zorgvuldig 
ontwerp en gebruik van woning, serre en installatie vereist. Hierbij dient men zich bewust te zijn van het 
feit dat de zoninstraling in serres ten koste gaat van de zoninstraling door de achterliggende ramen. De 
slechte isolatiewaarde van glas (zowel in de gevel als het dak) en de beperking van direct zontoetreding 



 

ECN-C--03-002  41 

naar de woonkamer moeten gecompenseerd worden door de nuttig te gebruiken ‘extra zoninvang’. Deze 
rekensom pakt echter niet altijd voordelig uit voor serres zoals in onderstaande figuur duidelijk wordt 
gemaakt.  
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Figuur 6.7  Serre als bufferende binnen/buitenruimte en serre als verlenging van de woonkamer  
 
In figuur 6.7 is te zien wat het resultaat is van een aangebouwde serre met een scheidingswand tussen 
serre en woonkamer (‘serre separaat’) en een serre als vergroting van de woonkamer (‘serre verlengde 
woonkamer’). Bij gebruik van buitenzonwering en een ‘dichte serre’ neemt de warmtevraag 0,1 GJ toe 
terwijl de overschrijdingsuren eveneens oplopen. Indien de ramen tussen serre en woonkamer worden 
voorzien van zonwering en als de serre bij hoge temperaturen wordt geventileerd zal de warmtevraag 
met 0,1 GJ gereduceerd worden. De toename van de overschrijdingsuren is afhankelijk van de plaats en 
de ‘dichtheid’ van de zonwering. Zonwering buiten de serre werkt met het oog op oververhitting hierbij 
het beste. Bij de serre als verlengstuk als verlengstuk van de woonkamer is, energetisch gezien, sprake 
van foutief gebruik. Door de relatief slecht isolatie van het glas is de warmtevraag van 1,3 naar 6 GJ 
gestegen. Omdat hier (net als bij de andere simulaties) een zonweringstype is gebruikt dat maximaal 
75% van het zonlicht weert, loopt het aantal overschrijdingsuren op van 36 naar 532 uur.  
 
Een variant op een serre is een glasoverkapte ruimte. Bekend zijn de wintertuinen die ontstaan door 
overkapping van een ruimte tussen twee bouwblokken, wintertuinen die bijvoorbeeld bij 
ouderenhuisvesting een extra gebruiksfunctie aan een buitenruimte geven. De energiebesparing wordt 
meestal bereikt door de bescherming die de ruimte geeft: de woning heeft minder warmteverlies door de 
gevel. De zon kan verder worden benut indien de lucht uit de glasoverkapte ruimte wordt gebruikt voor 
ventilatie van de woningen. Bij het aanvragen van de bouwvergunning moet de indiener aannemelijk 
kunnen maken dat de luchtkwaliteit in de glasoverkapte ruimte gelijk is aan de buitenlucht. Terwijl 
serrewoningen bij voorkeur op het zuiden zijn gericht, is bij projecten met een glasoverkapping veelal 
sprake van oost en west georiënteerde woningen.  
 
De voorverwarming van ventilatielucht door middel van een serre heeft bij gebruik van 
warmteterugwinning op ventilatielucht slechts een beperkte meerwaarde. Reden hiervoor is dat met een 
warmteterugwinunit al 90 % van de warmte wordt teruggewonnen. Het voorverwarmen van 
ventilatielucht heeft daarom slechts effect op 10% van het temperatuurverschil. Het voorkomen van 
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‘bypassing’ van de warmtewisselaar bij bevriezingsgevaar is wel een mogelijk verbeterpunt. Een 
bodemwarmtewisselaar kan dit probleem ook ondervangen.  
 
De thermisch bufferende functie geeft door de al zeer goed isolerende buitenschil ook geen of 
nauwelijks toegevoegde waarde. Bovendien belemmert de toepassing van een serre zontoetreding in de 
achterliggende ruimte, er is dus een lagere ZTA waarde voor het glas ter plaats van de afscheiding van 
de serre. Een ander nadelig effect van een serre is het gevaar van ‘foutief’ gebruik. Veelal wordt een 
serre opgenomen in de woonkamer waardoor in feite een slecht isolerend dak en geveldeel toegevoegd 
wordt. Tegenover dit verkeerde gebruik staat de waardering van bewoners voor een verhoogd 
woongenot door een lichtere, vergrote woonkamer. 
 

6.7 Glassoort en glaspercentage in gevel 
Bij de optimale PZE-woning kan er een optimum worden gevonden tussen enerzijds zontoetreding door 
relatief slecht isolerende transparante gevelvlakken (glas) en anderzijds beperking van warmteverliezen 
door dichte, zeer goed isolerende gevelvlakken.  
 
De vraag is wat nu een goede verhouding is tussen relatief slecht isolerende transparante delen en 
relatief goed isolerende dichte delen bij verschillende soorten glas. Om deze vraag te kunnen 
beantwoorden is voor drie soorten glas met verschillende U-waarde (en ZTA-waarde) bij verschillende 
glaspercentages gesimuleerd wat het effect is op de warmtevraag. 
 
 

6.7.1 Glassoort en grootte  
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Figuur 6.8  Warmtevraag PZE-woning als functie van glasoppervlak op de zuidgevel 

 
De vuistregel om zoveel mogelijk glas op het zuiden en zo min mogelijk glas op het noorden toe te 
passen gaat alleen op, als zeer goed isolerend glas wordt toegepast met een relatief hoge ZTA-waarde. 
Indien relatief slecht isolerend glas (U-waarde > 1,2 W/m2K) wordt gebruikt is het gunstiger om het 
glasoppervlak ook op het zuiden zo klein mogelijk te houden! Bij zeer goed isolerend glas 
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(U=0,4W/m2K, ZTA = 41%) is het voor het beperken van de warmtevraag gunstig om het glasoppervlak 
op het zuiden zo groot mogelijk te nemen. 
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Figuur 6.9  Overschrijdingssuren PZE-woning als functie van glasoppervlak op de zuidgevel 
 
Bij het vaststellen van het juiste glaspercentage is het niet alleen belangrijk om naar de reductie van de 
stookkosten te kijken, ook het beperken van de temperatuuroverschrijdingsuren is belangrijk. Er valt een 
toename van de temperatuuroverschrijdingsuren te zien bij de hogere glaspercentages. Overigens vallen 
deze, met maximaal 110 uur, ruimschoots binnen de grenswaarde van 300 uur. Goede buitenzonwering 
om oververhitting te voorkomen is hierbij van groot belang. Een vaste overstek werkt het beste wanneer 
de gevel op het zuiden gericht is.  
 
Door de afname van de ZTA-waarde bij beter isolerende beglazing kan een beter isolerend raam zelfs 
contraproductief werken. De uiteindelijke warmtebehoefte van een raam met een U-waarde van 
0,5W/m2K en een ZTA waarde van 42% zal bijvoorbeeld hoger kunnen uitvallen dan een twee keer zo 
slecht isolerend raam met een U-waarde van 1,1 en een ZTA waarde van 65% [Fraefel, R., 2000]. Bij de 
keuze van de ramen moet dus goed op de combinatie van U- en ZTA waarde gelet worden.  
 

6.8 Oriëntatie en zonering 
Het belang van zuid-oriëntatie wordt bij goed isolerende beglazing weliswaar steeds minder groot maar 
de laagste warmtevraag wordt wel bij een zuidelijke oriëntatie gehaald. Ook de overschrijdingsuren zijn 
door de hoge stand van de zon bij zuid-oriëntatie eenvoudiger te beperken. Zowel oost- als 
westoriëntatie geeft een slechter resultaat. Goede zonwering om oververhitting te voorkomen is een 
belangrijk aandachtspunt.  
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Figuur  6.10  Effect van de oriëntatie op de warmtevraag en oververhittingsuren 
 
Het effect van zonering (scheiden van vertrekken met verschillende warmtevragen) is niet apart 
gesimuleerd. Dit gezien het feit dat in een zeer goed geïsoleerde woning de temperatuurverschillen 
tussen ‘koude’ en ‘warme’ zones zeer gering zijn. Bij het simuleren van de warmtevraag is overigens 
wel met verschillende temperatuurniveau’s voor bijvoorbeeld slaap- en woonkamer gerekend (zie 
bijlage B ‘Uitgangspunten simulaties PZE woning’). 
 

6.9 Zonbijdrage en warmtebalans 
Bij de bepaling van de zonbijdrage wordt, zoals in 2.3 beschreven, gerekend met het stookseizoen, zoals 
gedefinieerd in NEN 5128 [NNI, 1999]. De zonbijdrage in de warmtewinst en de warmtebalans (winst 
en verlies) is in onderstaande figuur weergegeven. De bruto warmtebehoefte van de woning in een 
situatie zonder zon bedraagt 1,33+4,12=5,45 GJ. De bruto warmtebehoefte van de woning in een 
situatie met zon bedraagt 1,33 GJ. De dekkingsgraad van de warmtebehoefte door fpze bedraagt daarmee 
(5,45 – 1,33)/5,45 = 76%. Het nadeel van deze berekeningsmethode is dat een verhoging van de interne 
warmtelast gunstig werkt op de PZE-bijdrage. Het verdient daarom aanbeveling om de PZE-bijdrage uit 
te drukken als een percentage van de totale warmtewinst.  
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Figuur 6.11  Warmtebalans van de PZE-woning (gedurende het stookseizoen volgens EPC) 
 
De warmtewinst ten gevolge van de zonbijdrage bedraagt in de maanden oktober t/m april 4,12 GJ en 
heeft daarmee een aandeel van 37% van de warmtewinst. De interne warmtelast heeft met 5,75 GJ een 
aandeel van 51%. Van de warmteverliezen wordt het grootste deel (66%) door transmissie verloren. De 
infiltratie bedraagt slechts 6% en de verliezen door ventilatie zijn 28%. Dit komt door respectievelijk de 
goede kierdichting en het gebruik van warmteterugwinning voor ventilatielucht. 
 
De nuttige zonbijdrage in de zomermaanden is gering maar niet nihil. In figuur 6.12 is de verdeling van 
de nuttige zonbijdrage, de warmtevraag en de nuttige interne warmtelast over een jaar weergegeven. In 
tegenstelling tot de berekeningswijze volgens 2.3 is hier alleen de nuttig te gebruiken zonne-energie en 
interne warmtelast berekend.  
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Figuur 6.12  Verdeling van de nuttige zonbijdrage, de warmtevraag en de interne warmtelast over 

een jaar. 
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6.10 Interne warmtelast 
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Figuur  6.13 Vergelijking van warmtevraag bij relatief lage en hoge interne warmtelast 
 
Interne warmte, veroorzaakt door o.a. de bewoners zelf en huishoudelijke apparaten, neemt naarmate 
een woning beter geïsoleerd is, een steeds groter deel van de dekking van de warmtevraag in. Zoals 
verwacht kan worden, is de warmtevraag (en overigens ook de PZE-benutting) bij de situatie met de 
energiezuinige apparatuur het grootst.  
 

6.11 Oververhitting  
Om oververhitting in de zomer te vermijden is een goede bescherming tegen overmatige zoninstraling 
gewenst. De bufferende werking van massa in het gebouw en het ventileren van ruimtes kunnen, mits 
goed toegepast, eveneens het aantal oververhittingsuren beperken.  
 

6.11.1 Zonwerende toepassingen 
 

Zonwerende toepassingen kunnen aan de binnen- of buitenkant van ramen geplaatst zijn, of geplaatst 
zijn in een dubbele-beglazingsconstructie. Buitenzonwering verdient de voorkeur boven 
binnenzonwering zoals beweegbare jaloezieën, lamellen, gordijnen of zonwering in de spouw van een 
dubbele-beglazingsconstructie. Deze schermen weliswaar af tegen het zonlicht, maar pas nadat dit door 
het glas naar binnen is getreden. De warmtelast wordt hierdoor nauwelijks gereduceerd. In onderstaande 
figuur valt af te lezen wat de enorme hoeveelheid overschrijdingsuren is (circa 2000 uur!) wanneer 
helemaal geen zonwering wordt toegepast. Bij gebruik van een dakoverstek en een binnenzonwering is 
dat gereduceerd naar circa 700 uur hetgeen nog erg hoog is. Bij toepassing van buitenzonwering is het 
aantal overschrijdingsuren met circa 35 uur zeer beperkt te noemen. Buitenzonwering kan onder meer in 
de vorm van al dan niet beweegbare markiezen of jaloezieën worden toegepast. 
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Figuur 6.15  Invloed zonwering en overstek op warmtevraag en temperatuur overschrijdingsuren 

woonkamer 
 
Bij de simulaties is een buitenzonwering ingesteld die bij een binnentemperatuur van 23o C of hoger 
automatisch wordt neergelaten. De zonwering bedraagt 15% bij open stand en 75% bij dichte stand. Een 
boven een raamopening geplaatst vast overstek geeft met name in de zomer verminderde zontoetreding 
waardoor de ruimte koeler kan blijven. De lengte van het overstek is hierbij van belang. 
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Figuur 6.16  Invloed overstek en oriëntatie op warmtevraag en temperatuur overschrijdingsuren 

woonkamer (NB geen buiten- maar binnenzonwering toegepast!) 
 
Omdat bij de simulaties in bovenstaand figuur geen additionele zonwering is toegepast, zijn de 
overschrijdingsuren bij zuidoriëntatie het grootst. Het effect van overstek heeft op de warmtevraag 
slechts een geringe invloed. Door de schaduwwerking op ramen geeft een grotere overstek een iets 
hogere warmtevraag. 
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6.11.2 Massa in het gebouw 
 
De massa van een gebouw speelt een belangrijke rol in het afvlakken van de temperatuur in de 
vertrekken. Het duurt een lange tijd, voordat constructies die een behoorlijke massa hebben, de 
omgevingstemperatuur hebben aangenomen. Enerzijds vertraagt dit de opwarming van de ruimte, 
anderzijds de afkoeling. Traditioneel worden in woestijnachtige gebieden, waar het overdag zeer heet is 
en ’s nachts erg koud, woningen gebouwd met zeer dikke wanden. Door een juiste toepassing van 
warmte- of koudeaccumulerende massa kan een gebouw gedurende koelere uren relatief warm blijven 
(warmte-opslag en Trombe-muren) dan wel gedurende warme uren van de dag koelte brengen. Massa 
hoeft niet altijd in de constructie gevonden te worden. Er zijn gebouwen waarin de 
warmteaccumulerende massa is toegevoegd in de vorm van losse stenen (“rock bed”) of water (“drum 
wall”). Door gebruik te maken van fase-transformatiematerialen (“Phase Change Materials”), zoals 
paraffine in gipsplaat, toegepast in muren of plafonds, kan gebruik worden gemaakt van de smeltwarmte 
en stollingswarmte om de temperatuurschommeling in een gebouw af te vlakken. De warmte wordt 
mede benut om het PCM te doen smelten, en op koudere momenten komt de warmte vrij als 
stollingswarmte.  
 
De massa van de woning kan de temperatuur in de woning dus in positieve en in negatieve zin 
beïnvloeden. Beschouwen we de lichte bouwwijzen (houtskeletbouw) en de zware bouwwijzen (beton, 
metselwerk), dan blijkt dat door de geringe massa en goede isolatie een lichte woning snel opwarmt en 
snel weer kan afkoelen, terwijl een zware woning een lange opwarmtijd heeft, maar haar warmte ook 
lang vasthoudt. Een snelle opwarming kan van belang zijn wanneer een woning langere tijd niet 
verwarmd is geweest en snel op temperatuur moet komen (bijvoorbeeld bij thuiskomst van de bewoners 
na enige dagen van afwezigheid). Daartegenover staat dat een lichte woning sneller oververhit kan 
raken, wanneer geen adequate zonweringsmaatregelen en/of ventilatiemaatregelen worden getroffen.  
Een zware woning kan makkelijker op temperatuur gehouden worden. Een zware woning kan in de 
zomernacht echter relatief onaangenaam zijn, als de temperatuur in de slaapkamers niet voldoende 
gereduceerd kan worden. De lichte woning kan door “spuien” aanzienlijk sneller worden afgekoeld. 
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Figuur 6.17 Invloed gebouwmassa en zomernachtventilatie (ZNV) op warmtevraag en temperatuur 

overschrijdingsuren woonkamer 
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Uit simulaties blijkt dat zowel met houtskeletbouw als met steenachtige constructies een beperkt aantal 
(10-40) overschrijdingsuren bewerkstelligd kan worden. De steenachtige constructies geven de minste 
temperatuuroverschrijdingen maar geven ook een iets hogere warmtevraag. 
 

6.11.3 Passieve koeling door zomernachtventilatie 
Naast het zinvol toepassen van zonwering en massa ter voorkoming van oververhitting van goed 
geïsoleerde gebouwen dient ventilatie een rol te spelen in het handhaven van een aangename 
binnentemperatuur. Er zijn twee mechanismen die hieraan kunnen bijdragen: ventilatie door thermische 
trek en ventilatie door drukverschillen al dan niet toegepast met zomernachtkoeling.  
 
Een woning kan worden afgekoeld door natuurlijke ventilatie. Door het openen van ramen zal er door 
het temperatuurgradiënteffect natuurlijke trek optreden. Relatief koele buitenlucht wordt via ingangen 
op de begane grond de woning ingezogen en via hoger gelegen ramen (dak) afgevoerd.  
 
Natuurlijke ventilatie treedt ook op door drukverschillen ten gevolge van wind. Wanneer wind tegen een 
gebouw waait zal er een hogere druk ontstaan aan de windkant en een lage druk op de windluwe zijde. 
Afhankelijk van de grootte en de locatie van de openingen zal de lucht uit de hoge drukzone naar de 
lagere drukzone stromen, waarbij lucht en warmte uit de woning gehaald wordt. Natuurlijke ventilatie 
hoeft niet uitsluitend door middel van geopende ramen en deuren te geschieden. Door een luchtspouw 
tussen twee bouwdelen, zoals de spouw bij een tweede huid façade kan men ook een natuurlijke 
stroming van ventilatielucht creëren.  
 
In figuur 6.17 is te zien dat het effect van zomernachtkoeling bij de houtskeletbouwvarianten relatief 
weinig oplevert. Dit heeft te maken met de in vergelijking met steenachtige constructies geringere 
buffercapaciteit.  
 

6.12 Conclusies 
Hoewel vanwege verschillen in invoervariabelen geen eenduidige rangschikking gemaakt kan worden is 
bij dit ontwerp, in volgorde van impact op de warmtevraag, van belang gebleken:  
 
Ontwerp-aspect Warmtevraag [GJ] 
• Kierdichting, infiltratie  1,3 - 42 
• Warmteterugwinning  1,3 - 22 
• Isolatie dichte delen  1,3 - 6,5 
• Glassoort (isolatie en ZTA)  1,0 - 3 
• Glassoort (isolatie en ZTA)  1,0 - 3 
• Gebouwvorm/type   1,3 - 2,5 
• Overstek    1,3 - 1,8 
• Oriëntatie    1,3 -1,8 
• Glaspercentage   1,3 - 1,4 
• Gebouwmassa  1,2 - 1,4 
• Zonwering   1,2 - 1,3 
Tabel 6.3  Invloed van ontwerpvariabelen op de warmtevraag 
 
Als niet aan te bevelen maatregelen kunnen worden aangemerkt: 
• serre (risico op verkeerd gebruik en zonne-energie slechts een keer te oogsten); 
• binnenzonwering i.p.v. buitenzonwering en overstek. 
 



 

 
 
50  ECN-C--03-002 

 
Ontwerp-aspect Overschrijdingsuren [h] 
• zonwering      20 – 2000 
• overstek   400 – 1200 
• glaspercentage 25-75 
• oriëntatie  35-45 
• gebouwmassa (koeling) 10-40 
Tabel 6.4  Invloed van ontwerpvariabelen op de temperatuuroverschrijdingsuren 
 
Het aantal overschrijdingsuren valt goed binnen de perken te houden mits (buiten)zonwering wordt 
toegepast. Een goed gekozen oriëntatie, glaspercentage en gebouwmassa kunnen de overschrijdingsuren 
tot een minimum beperkt houden.  
 
Uit energietechnisch oogpunt is de investering in met name een zeer sterk isolerende schil (Rc=10 
m2K/W) verantwoord te noemen omdat de energie voor productie zich ruim binnen de levensduur van 
de woning terugverdient. De meerkosten voor de extra isolatie bij de stap van Rc=7,5 m2K/W naar 
Rc=10 m2K/W kunnen, weliswaar met 40 jaar, eveneens worden terugverdiend binnen de levensduur 
van de woning. De meerkosten voor extra isolatie zijn bovendien beperkt (2-5%) te noemen in 
verhouding tot de totale bouwkosten van de woning. 
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7. BESCHRIJVING OPGESTELDE PZE-CONCEPT 

De PZE-woning is ontworpen als één van een blok rijtjeswoningen of geschakelde woningen. Bij de 
bouw als testwoning zal echter, vanwege de beperkte ruimte en om de kosten te beperken, de PZE-
woning als een ‘vrijstaande rijtjeswoning’ uitgevoerd. Om het effect van een tussenwoning te simuleren 
dienen de zijgevels extreem goed geïsoleerd te zijn. Om de warmtestroom naar of van een naastgelegen 
woning te simuleren kunnen de zijgevels indien nodig voorzien worden van wandverwarming/koeling. 
Tevens kunnen in een later stadium verschillende kopgevels geplaatst worden om een hoekwoning te 
verkrijgen. 
 
Ofschoon de PZE-woning ontworpen wordt om door middel van passieve zonne-energie verwarmd te 
worden, is een installatie nodig voor warm tapwater en om in eventuele langdurige koudeperioden te 
kunnen bijspringen. Binnen de gestelde uitgangspunten is het immers niet aanvaardbaar om op het 
gebruikelijke comfort in te leveren. In de navolgende paragrafen passeren de uitgangspunten voor het 
bouwkundig concept en voor het installatieconcept de revue. 

7.1 Bouwkundig concept 
Op basis van de optimalisatiestudie in de voorlopig ontwerpfase zijn de volgende uitgangspunten voor 
het ontwerp gedefinieerd. Rekening houdend met het opgestelde programma van eisen zijn ambitieuze 
waarden voor o.a. isolatiegraad, zontoetreding en luchtdichtheid gekozen: 
 
Hoge isolatiegraad: 
Rc gevel, dak = 10 m2K/W, uit te voeren in minerale wol 
U kozijn < 1 W/m2K, uit te voeren in hout met inwendige of uitwendige isolatie 
U raam < 0,7 W/m2K  
 
Goede zontoetreding: 
Relatief veel glas op het zuiden (60%) weinig op het noorden. De zontoetredingsfactor ZTA = 45%. 
 
Luchtdicht en koudebrug-vrij bouwen: 
Het infiltratievoud qv10 mag maximaal 200 dm3/s = 720 m3/h = 1,44/h zijn (bij brutovolume van 400 
m3). Bij projecten in Duitsland zijn waarden van circa 60 m3/h bij een drukverschil van 50 Pa haalbaar 
gebleken [Feist, 1999]. Dit komt neer op circa 11 dm3/s bij een drukverschil van 10 Pa. Bij een volume 
van 400 m3 komt dat neer op een infiltratievoud van 0,1/h. Als aangenomen wordt dat het gemiddeld 
over een jaar optredend drukverschil circa 2,5 Pa (aanname: gemiddeld windkracht 2) bedraagt dan zal 
het infiltratievoud in dit geval circa 0,025/h zijn. Om een comfortabel en “tochtvrij’ binnenklimaat te 
krijgen is de maximale luchtsnelheid 0,2 m/s.  
 
Overige ontwerpuitgangspunten 
- Zonering noord/zuidvertrekken 

Hoewel zonering voor een extreem goed geïsoleerde woning minder belangrijk is, wordt er in het 
ontwerp naar gestreefd om “warme” vertrekken aan de zuidzijde te situeren, en “koude” vertrekken 
aan de noordzijde.  

- Gering buitenoppervlak, compacte vorm. 
Om de warmteverliezen zo gering mogelijk te laten zijn, is gestreefd naar een compacte bouwvorm.  

- Goede lichttoetreding. 
Zoals eerder is opgemerkt, wordt de woning aan de zuidzijde voorzien van relatief veel beglazing, 
terwijl aan de noordzijde minimale beglazing wordt toegepast (beglazing aan de oost- en westzijde 
is niet opportuun, omdat het hier een “vrijstaande” tussenwoning betreft). De ramen moeten echter 
groot genoeg zijn, om het maximale gebruik van daglicht te waarborgen. Donkere inpandige delen 
van het huis worden van daglicht voorzien door middel van daglichtreflecterende folies in 
lichtschachten.   
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- Thermische collectoren (circa 6 m2) 
De eerder verrichte studie naar de optimale verwarmingsinstallatie voor de PZE-woning 
“Verwarmingsconcepten PZE-woning. Weinig Joules met weinig installatie” [Koene, 2001] laat 
zien, dat voor een PZE-woning het optimale collectoroppervlak van een zonneboilerinstallatie 6 m2 
is. Een dergelijke installatie vormt het uitgangspunt voor het PZE-ontwerp (zie de volgende 
paragraaf). De PZE-woning zal worden voorzien van vacuümcollectoren, omdat hiermee in 
Nederland nog weinig ervaring is opgedaan. Bovendien kunnen vacuümcollectorbuizen goed in het 
buitenzonweringsysteem worden geïntegreerd. 

- Buitenzonwering  
Eerder is betoogd, dat buitenzonwering het meest effectief is om oververhitting te voorkomen. In 
het PZE-ontwerp is deze vorm van zonwering dan ook een uitgangspunt. 

- Warmteterugwinning ventilatielucht 
Naarmate een woning beter is geïsoleerd nemen de warmteverliezen door ventilatie een relatief 
steeds groter aandeel. Warmteterugwinning uit ventilatielucht is dan ook een voorwaarde om 
energiezuinige gebouwen te realiseren. In de PZE-woning wordt de een warmteterugwininstallatie 
aangebracht met een zo hoog mogelijk rendement op systeemniveau.  

- Adequate dakoverstekken 
Dakoverstekken kunnen een goede aanvulling op buitenzonwering vormen. Zij dienen zodanig te 
worden gedimensioneerd, dat van de laagstaande zon gebruik gemaakt kan worden gemaakt 
wanneer dat wenselijk is. 

- Wel/geen serre 
Het voordeel van de bufferfunctie is minimaal bij zeer goed geïsoleerde woningen. Vanwege de 
geringe toegevoegde energetische waarde zal geen serre toegepast worden. De functie van 
voorverwarming van ventilatielucht ook op andere wijzen (WTW) kan plaatsvinden, terwijl de 
invallende zonnestraling direct wordt benut.  

- Massa 
Omdat de woning als houtskeletbouwwoning wordt uitgevoerd, is de thermische massa gering. 
Simulaties tonen dat ook met de hsb constructie comfortabele temperaturen optreden mits aan de 
eisen voor zonwering en ventilatie wordt voldaan. In het stadium van de realisatie kan beproefd 
worden, hoe groot de invloed van massa op het specifieke ontwerp is en indien die significant is, 
hoe deze dan het beste kan worden toegevoegd (in de vloer, in de binnenwanden, als waterwand, als 
PCM, of anderszins).  

 
De volgende opties worden als interessante toepassingen gezien en zullen in de fase van het definitief 
ontwerp op hun toepasbaarheid worden beoordeeld:  
• vacuümisolatie  
• voorverwarming/koeling ventilatielucht via ondergrondse buis 
• zongestuurde regeling zonwering 
• isolerende schuif-, draai- of kiepluiken (om ’s nachts dicht te doen) 
• kantelbare, isolerende panelen die in zonwering geïntegreerd zijn  
• trombewanden 
• translucent isolatiemateriaal voor bovenramen  
• luchtcollectoren 
• PV panelen (eventueel PV-combi) 
• Phase Change Materials 
• Electrochroom/fotochrome beglazing 
• warmteterugwinning warm tapwater 
• warmteopslag 
• daglichtkokers, lichtschacht 
• zonering, indeling plattegrond flexibel 
• vegetatiedak 
• warmtewinmuur 
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Voorlopig ontwerp 
 

 
Figuur 7.1 Visualisatie van het voorlopig ontwerp van de PZE-woning 
 
In afbeelding 7.1 is het voorlopig ontwerp weergegeven. De plattegronden en geveltekeningen zijn 
opgenomen in bijlage D. 
 
De belangrijkste ontwerpkenmerken zijn als volgt samen te vatten:  
 
• uitvoering als tussenwoning  
• extreem goede isolatie van dak, gevels en ramen 
• compact bouwvolume 
• compartimentering en zonering van vertrekken 
• zuidoriëntatie en (regelbare) buitenzonwering 
• luchtdichte uitvoering HSB  
• verwarming via ventilatielucht 
• warmteterugwinning van ventilatielucht 
 
• 6 m2 thermische zonnecollectoren 
• mogelijkheid voor PV in gevels en dak 
 
 
 
 

7.2 Installatietechnisch concept 
Voor de zeer geringe verwarmingsbehoefte van de woning kan volstaan worden met de naverwarming 
van de ventilatielucht (conform Passivhaus-concept). Er is gekeken naar de installatietechnische 
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besparingen die dit concept met zich meebrengt in de Nederlandse situatie. Als verwarmingsbronnen 
komen zowel een warmtepomp (WP-concept) als een gasketel (HR-concept) in aanmerking. 
 

7.2.1 Tapwater- en ruimteverwarmingssysteem 
 

De energiebehoefte voor warm tapwater bedraagt volgens NEN 5128 circa 10,4 GJ/jaar. Door 
toepassing van zonnecollectoren kan circa 6 GJ bespaard worden. Door het toepassen van 
warmteterugwinning op de douchewaterafvoer kan nog eens 0,3 GJ per jaar bespaard worden. De 
hoeveelheid warmte die voor tapwater benodigd is komt daarmee uit op 4,1 GJ per jaar (met 60% 
rendement komt dat overeen met 192 m3 aardgasequivalenten per jaar). De hoeveelheid warmte voor 
ruimteverwarming is met behulp van TRNSYS gesimuleerd en bedraagt slechts 1,33 GJ (met 95% 
rendement komt dat overeen met 39 m3 aardgasequivalenten per jaar). Dit is bijna een factor tien lager 
dan een woning met een EPC van 0,93. 
 

 
Figuur 7.2 Theoretisch energiegebruik van een woning met EPC = 0,93 en van de PZE-woning 
 
In de studie “Verwarmingsconcepten PZE-woning” [Koene e.a, 2001] is een aantal verwarmings-
concepten vergeleken Alle systemen bevatten een HR-warmte terugwinunit in het ventilatiesysteem, 
warmteterugwinning op het douchewater en 6 m2 zonnecollector met 200 liter opslagvat voor warm-
tapwater. In bijlage C is hiervan een overzicht gegeven. 
 
Uit de studie kwam onder meer naar voren, dat de systemen met HR-ketels, radiatoren en 
luchtverwarming de laagste exploitatiekosten over de levensduur van de installatie hebben. De 
exploitatiekosten van het warmtepompsysteem, in combinatie met vloerverwarming, zijn het hoogst 
maar de CO2-uitstoot is het laagst.  
 

7.2.2 Passivhaus-installatieconcept 
Een in Duitsland veel toegepast concept is het eerder genoemde ‘passivhaus concept’ waarbij 
aanvoerlucht via een bodemwarmtewisselaar (leiding in de grond) naar de wtw-unit wordt geleid. Deze 
in de winter voorverwarmde lucht en in de zomer gekoelde lucht wordt als bron gebruikt voor de 
warmtepomp. In de zomer kan ook direct buitenlucht genomen worden indien de luchttemperatuur 
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buiten hoog genoeg is. De toegevoerde ventilatie/verwamingslucht wordt ‘s winters naverwarmd tot de 
gewenste temperatuur. ’s Zomers kan de warmtepomp voor een koele luchttoevoer zorgen.  

 
 

Figuur 7.3. Passivhaus installatieconcept [Bron: www. passiv.de] 
 
 

7.2.3 HR-concept 
Het HR-concept is een conventioneel systeem, bestaande uit een HR-ketel in combinatie met een 
luchtverwarmingsunit (verwarming van de ventilatielucht), een zonnecollector met buffervat, een 
warmtewisselaar op het douchewater en een HR warmteterugwinunit op de ventilatielucht. De installatie 
is in afbeelding 7.4 weergegeven.  
Belangrijke voordelen van het HR-concept zijn: 
• goedkoop; 
• relatief eenvoudig; 
• besparing op radiatoren/vloerverwarming. 
 
Daartegenover staan als mogelijke nadelen: 
• ruimte voor ventilatiekanalen; 
• luchtverwarming biedt geen stralingswarmte, een vorm van warmte die door velen wordt 

geapprecieerd; 
• om bevriezing van condens in de warmteterugwinunit te voorkomen, wordt op zeer koude dagen (en 

nachten) een bypass geactiveerd. Het rendement van de wtw-unit is op dat moment nihil. 
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Figuur 7.4 Installatie bestaande uit HR-ketel, luchtverwarming, zonnecollector met buffervat, 
warmtewisselaar op het afgevoerde warm-tapwater en warmteterugwinning uit 
ventilatielucht 

 

7.2.4 Warmtepomp met bodemwarmtewisselaar 
 
In dit systeem wordt voor de ruimteverwarming gebruik gemaakt van een elektrisch aangedreven 
warmtepomp, die bodemwarmte van een relatief lage temperatuur (5-10°C) naar een hogere temperatuur 
brengt (35-40°C) en afgeeft aan een luchtverwarmingssysteem. (Zie afbeelding 7.5). Het systeem heeft 
eveneens een zonnecollector met opslagvat.  
De voordelen van het systeem zijn: 
• de woning heeft geen gasaansluiting nodig 
• hoog opwekkingsrendement warmte 
• compact “alles-in-één” apparaat  
• de componenten van het systeem zijn goed op elkaar afgestemd 
• één regelunit voor totale binnenklimaat 
• koeling mogelijk via ventilatielucht 
 
• De hoge aanschafkosten van het systeem vormen een nadeel  
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Figuur 7.5. Systeem met een elektrisch aangedreven warmtepomp, bodemwarmtewisselaar, 

zonnecollector met opslagvat en luchtverwarmingssysteem 
 

7.3  Evaluatie van het PZE-concept 
Het in het voorgaande gepresenteerde concept is met behulp van het simulatieprogramma TRNSYS 
doorgerekend op zijn energieprestaties. In deze paragraaf worden de resultaten geconfronteerd met de 
uitgangspunten van het ontwerp. 
 
1) Een PZE-woning is een woning waarbij het energiegebruik voor verwarmingsdoeleinden niet meer 
dan 1,5 m3 a.e./(m2a) bedraagt [equivalent aan 15 kWh/(m2a) of 55 MJ/(m2a)]. Het totale (primaire) 
energiegebruik dient de 432 MJ/(m2a) niet te overschrijden. 
De verwarmingsvraag van de PZE-woning is met 0,25 a.e./m2a zeer gering ((1,3 GJ×28 a.e.) /147 m2). 
Dit is bijna een zesde van de geformuleerde eis voor verwarmingsdoeleinden. Het totale energiegebruik 
wordt ingeschat op 39 + 192 + 100 = 331 m3 aardgas-equivalenten. Dit komt neer op 2,3 a.e./m2a en 
bedraagt daarmee slechts een vijfde van de ten doel gestelde waarde. 
 
2) Om de woning met verwarmde ventilatielucht te kunnen verwarmen mag de momentane warmtevraag 
niet groter zijn dan 10 W/m2. 
De momentane warmtevraag is (zeer incidenteel) groter dan 10 W/m2. Dit kan betekenen dat 
ruimteverwarming wellicht onvoldoende snel met verwarmde ventilatielucht kan plaatsvinden. Dit zou 
uit een meer uitgebreide simulatie van de verwarmingsinstallatie moeten blijken. Met betrekking tot de 
installaties kan het volgende worden geconstateerd [Koene, 2001]: 
• het economisch meest aantrekkelijke systeem is het HR-concept; 
• een systeem, gebaseerd op de warmtepomp is energetisch efficiënter (lagere CO2-uitstoot) maar 

economisch minder aantrekkelijk. Een definitieve keuze kan gedaan worden in het definitief-
ontwerpstadium; 

• toepassing van een geiser verlaagt exploitatiekosten niet, maar verhoogt de CO2-uitstoot aanzienlijk; 
• een ‘All Electric’ systeem met warmtepomp is vooral duur in aanschaf, er treden grote 

stilstandsverliezen op. De elektrische bijstook is, teruggerekend naar primaire energie, weinig 
efficiënt. 
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3) Een minimumeis ten aanzien van de dekkingsgraad van passieve zonne-energie van 50 % voor de 
gehele woning  
De PZE-dekkingsgraad fpze bedraagt 76% en voldoet daarmee ruimschoots aan de gestelde eis. Het 
aandeel van passieve zonne-energie in de warmtewinst is bij dit PZE-ontwerp circa 37%.  
 
4) Een minimumeis ten aanzien van de lokale daglichtfactor van 1% voor 90% van de 
gebruiksoppervlakte van de woonkamer en de keuken 
De prestaties van het ontwerp zijn voor dit aspect niet nader onderzocht. Gezien de aanwezigheid van 
relatief grote raamopeningen en de gangbare afmetingen wordt hier echter geen knelpunt verwacht. 
 
5) Een maximumeis ten aanzien van het aantal temperatuur overschrijdingsuren van 300 uur boven de 

25 oC voor iedere verwarmde zone van de woning. 
 
6) Ter aanvulling op eis 5 kunnen ‘Fanger comfort diagram overschrijdingsuren’ van 300 uur voor 

iedere verwarmde zone van de woning worden genomen. Het gaat hierbij om overschrijding van het 
‘beperkt behaaglijk’ comfortgebied voor iedere verwarmde zone van de woning. 

Vastgesteld is dat er circa 30-60 temperatuuroverschrijdingsuren (> 25 oC voor verwarmde zones) 
zullen optreden, hetgeen ruimschoots binnen de norm is. De relatieve vochtigheid is hierbij niet 
gesimuleerd.  
 
7) De PZE-woning moet geschikt zijn voor toepassing in Nederland, d.w.z. op de klimatologische 

omstandigheden van West-Europa. 
De simulaties van de PZE woning zijn gedaan met representatieve weergegevens van Nederland (Test 
Reference Year van De Bilt). In West–Europa (met name Duitsland en Scandinavië) zijn bovendien al 
vele Passivhauser met een vergelijkbare bouwwijze succesvol toegepast.  
 
8) De woning moet een laagbouw eengezinswoning zijn van het type rijtjeswoning of een geschakelde 

woning. Echter, de grootte en het comfort dienen luxe te zijn. 
Bij het ontwerp is met deze eis rekening gehouden. De woning is iets groter dan bijvoorbeeld de Novem 
referentiewoning en past daarmee beter in de huidige bouwpraktijk. 
 
9) De woning dient bij voorkeur in houtskeletbouw te worden gerealiseerd. Dit vanwege het feit dat 

hsb goede mogelijkheden voor dikkere spouwisolatie geeft. Bovendien geeft dit een lichtere woning 
die veelal niet onderheid hoeft te worden. 

Bij het ontwerp is uitgegaan van een uitvoering in houtskeletbouw. Uitvoering in stenen bouwwijze is 
evenwel mogelijk.  
 
10) Meerkosten moeten aanvaardbaar zijn (< € 10.000,- per woning)  
De meerkosten voor de extra maatregelen zoals zeer goede gevelisolatie, zeer goed isolerende ramen en 
kozijnen, toepassing van buitenzonwering worden geschat op (resp. 3000 + 4000 + 3000) = 10.000 €. 
Ter vergelijking: in de publicatie van Graf, [Graf, 2000] wordt voor de Duitse markt gesproken over 
6000 € meerkosten voor alle extra isolerende maatregelen (zonder installatie). De meerkosten voor de 
luchtverwarmingsinstallatie en wtw zijn afhankelijk van het gekozen systeem (op basis van 
warmtepomp of ketel) en variëren tussen naar schatting 0-10.000 € . De totale meerkosten variëren 
daarmee tussen de 10.000 en 20.000 €. Een nauwkeuriger kostenplaatje kan bij het definitief ontwerp 
gemaakt worden. Het verdient overigens aanbeveling om niet alleen de meerkosten maar ook de 
exploitatiekosten over de levensduur te beschouwen. 
 
11) Het ontwerp dient bijzonder en niet alledaags te zijn. Bij voorkeur dient er gebruik te worden 

gemaakt van nieuwe, innovatieve technieken en materialen.  
In het ontwerp zij een aantal zaken als uit te voeren optie opgenomen. Zo worden bijvoorbeeld 
thermische collectoren (vacuümbuizen) als zonwering toegepast en zijn zonnecelpanelen toegepast in de 
gevels, balustrade en de daken. Vanwege het ruimtebeslag wordt het toepassen van vacuümisolatie zeer 
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aantrekkelijk. Zongestuurde regeling van de zonwering en een daglichtkoker zijn ook beoogd. In 
hoeverre niet marktrijpe maar technisch interessante zaken al electrochroom, thermochroom of 
fotochroom glas, phase change materials, etc. worden toegepast zal bij het definitieve ontwerp duidelijk 
moeten worden. Hoewel als uitgangspunt is gekozen om nieuwe, innovatieve technieken en materialen 
toe te passen zal er voor gewaakt worden om de PZE-woning tot een technologische kerstboom te laten 
verworden.  
 

7.4 Conclusies 
Het PZE-ontwerp blijkt aan de in het programma van eisen gestelde energieprestaties goed te kunnen 
voldoen. Een extreem lage warmtevraag en een gering maximaal verwarmingsvermogen blijken goed 
haalbaar. Het functioneren van daglichttoetreding is niet gesimuleerd en zal in een aparte studie 
onderzocht kunnen worden. De dekkingsgraad van passieve zonne-energie fpze bedraagt bij het PZE-
ontwerp 76%. Het verdient echter aanbeveling om het aandeel van de zonbijdrage uit te drukken als 
percentage van de totale warmtewinst. Op die manier wordt het bezwaar ondervangen dat verhoging van 
de interne warmtelast zal leiden tot een hogere PZE-dekkingsgraad. Het aandeel van de zonbijdrage in 
de totale warmtewinst is dan 37%.  
 
Het aandeel PZE is in dit ontwerp niet zo maximaal mogelijk maar zo optimaal mogelijk gekozen. Meer 
zontoetreding zal slechts tot een toename van de temperatuuroverschrijdingsuren leiden aangezien de 
interne warmtelast al het grootste deel van de warmtevraag dekt. Een zeer goed regelbare zonwering, 
die de zontoetreding uitsluitend in de wintermaanden vergroot, kan dit bezwaar mogelijk ondervangen. 
De temperatuur-overschrijdingsuren blijken in dit ontwerp tot 30-60 uur beperkt te kunnen worden. 
 
Uitvoering van de PZE-woning in houtskeletbouw in de Nederlandse situatie lijkt technisch en 
energetisch gezien goed mogelijk. Een nadere studie of uitvoering van een project in de praktijk zou 
moeten uitwijzen of dit werkelijk zo is. De meerkosten ten opzichte van gangbare nieuwbouw lijken 
beperkt te kunnen blijven. Afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp en de gekozen installaties zullen de 
meerkosten naar schatting circa 10-20.00 Euro bedragen.  
 

7.5 The proof of the pudding is in the eating 
 
Blijkens het voorgaande lijkt het goed mogelijk om binnen de Nederlandse context een woning te 
ontwikkelen die een optimaal gebruik van zonne-energie en een minimaal energiegebruik koppelt aan 
een comfortabel binnenklimaat. In het gepresenteerde ontwerp is uitgegaan van commercieel 
verkrijgbare materialen en producten, die evenwel in een nieuwe situatie worden toegepast en daarom 
een aantal nog op te lossen uitvoeringsproblemen met zich brengen. Een concrete realisatie van het hier 
geboden ontwerp moet dienen om specifieke uitvoeringsproblemen te traceren en op te lossen. 
 
De bouwkundige uitvoering in houtskeletbouw lijkt zonder meer toegepast te kunnen worden, al is grote 
aandacht nodig voor de constructie, detaillering en uitvoering. Wat betreft de installaties zijn concepten 
opgesteld op basis van een HR-ketel en een warmtepomp met bodemwarmtewisselaar, beiden uitgaande 
van naverwarming van de ventilatielucht. Het HR-ketel concept, met een laag vermogen, lijkt vanwege 
de lagere kosten het meest geschikte concept om in de PZE-woning toe te passen.  
 
Het ontwerp biedt voldoende aanknopingspunten voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
energiebesparende materialen, bouwconstructies en installaties. Het lijkt daarom zeer de moeite waard 
om ontwikkelingen in die richting te initiëren en door middel van een praktijktest de uitvoerbaarheid en 
prestatie van een PZE-woning te toetsen. 
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
Door zeer energiezuinig te ontwerpen en door passieve zonne-energie optimaal te benutten, blijkt uit de 
simulaties dat de ruimteverwarmingsvraag, vergeleken met een nieuwbouwwoning (EPC=1), een factor 
tien teruggebracht kan worden zonder in te boeten op comfort (oververhitting). Gebruik van een goede 
(buiten-)zonwering is hierbij cruciaal.  
 
De dekkingsgraad van passieve zonne-energie is bij dit PZE-ontwerp 76%. Het verdient echter 
aanbeveling om het aandeel van de zonbijdrage uit te drukken als percentage van de totale warmtewinst. 
Op die manier wordt het bezwaar ondervangen dat verhoging van de interne warmtelast zal leiden tot 
een hogere PZE-dekkingsgraad. De PZE-bijdrage uitgedrukt als deel van de warmtewinst bedraagt circa 
37%. Het aandeel PZE is in dit ontwerp niet maximaal maar wel optimaal gekozen. Meer zontoetreding 
zal slechts tot een toename van de temperatuuroverschrijdingsuren leiden aangezien de interne 
warmtelast al het grootste deel van de warmtevraag dekt. Een zeer goed regelbare zonwering die de 
zontoetreding alleen in de wintermaanden vergroot kan dit bezwaar mogelijk ondervangen.  
 
Een extreem goede isolatie hoeft bij normale, beperkte interne warmteproduktie zeker niet tot 
oververhitting te leiden. De overschrijdingsuren bleken, volgens gebouwsimulaties, met circa 40 uur 
ruim onder de grenswaarde van 300 uur te kunnen blijven. Uitvoering van de PZE-woning in 
houtskeletbouw in de Nederlandse situatie lijkt technisch en energetisch gezien goed mogelijk. De 
meerkosten ten opzichte van gangbare nieuwbouw lijken beperkt te kunnen zijn. Afhankelijk van het 
uiteindelijke ontwerp en de gekozen installaties zullen de meerkosten naar schatting circa 10-20.00 Euro 
bedragen.  
 
Om de PZE-woning zo optimaal mogelijk te ontwerpen zijn de effecten van de verschillende 
ontwerpparameters in kaart gebracht. Vanwege keuzevrijheid in de spreiding van invoervariabelen is de 
hier gemaakte rangschikking geen eenduidige. Bij een ander ontwerp en anders gekozen 
invoervariabelen zal dit andere resultaten kunnen geven. Op basis van het voorlopig ontwerp zijn 
gebouwsimulaties uitgevoerd, die tot de volgende resultaten hebben geleid: 
 
Ontwerpaspect Warmtevraag [GJ] 
• Kierdichting, infiltratie  1,3 - 42 
• warmteterugwinning  1,3 - 22 
• isolatie dichte delen  1,3 - 6,5 
• glassoort (isolatie en ZTA)  1,0 - 3 
• glassoort (isolatie en ZTA)  1,0 - 3 
• gebouwvorm/type   1,3 - 2,5 
• overstek    1,3 - 1,8 
• oriëntatie    1,3 -1,8 
• glaspercentage   1,3 - 1,4 
• gebouwmassa  1,2 - 1,4 
• zonwering   1,2 - 1,3 
Tabel 8.1  Invloed van ontwerpvariabelen op de warmtevraag 
 
Geconcludeerd kan worden dat het luchtdicht bouwen (goede naad- en kierdichting), gebruik van 
warmteterugwinning en een goede isolatie van de buitenschil de grootste impact hebben op de 
warmtevraag. Het type woning (tussenwoning of vrijstaand) en het gebruik van goed isolerend glas 
heeft ook een aanmerkelijke invloed. Onder de conditie dat aan bovenstaande eisen is voldoen heeft de 
keuze van glaspercentage, oriëntatie inwendige gebouwmassa en zonwering een relatief klein effect op 
de warmtevraag. Uit oogpunt van temperatuuroverschrijdingsuren kan echter geconcludeerd worden dat 
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een adequate buitenzonwering het meest belangrijke is om de t-overschrijdingsuren te beperken, zoals in 
onderstaande tabel is aangegeven. 
 
Ontwerp-aspect T- overschrijdingsuren [h] 
• zonwering      20 – 2000 
• overstek   400 – 1200 
• glaspercentage 25-75 
• oriëntatie  35-45 
• gebouwmassa (koeling) 10-40 
Tabel 8.2  Invloed van ontwerpvariabelen op de temperatuuroverschrijdingsuren 
 
Als niet aan te bevelen maatregelen kunnen nog worden aangemerkt: 
• serre (risico op verkeerd gebruik en zonne-energie slechts een keer te oogsten); 
• binnenzonwering i.p.v. buitenzonwering (en overstek.) 
 
Uit energetisch oogpunt is de investering in onder meer een zeer sterk isolerende schil (Rc=10 m2K/W) 
verdedigbaar te noemen omdat de energie voor productie zich ruim binnen de levensduur van de woning 
terugverdient. De meerkosten voor de extra isolatie bij de stap van Rc=7,5 m2K/W naar Rc=10 m2K/W 
zullen zich met 40 jaar moeizaam terugverdienen binnen de levensduur van de woning. De meerkosten 
voor extra isolatie zijn evenwel beperkt te noemen (hooguit enkele procenten) in verhouding tot de 
totale bouwkosten van de woning.  
 
Door de extreem lage warmtevraag kan de traditionele verwarmingsinstallatie met radiatoren of 
vloerverwarming achterwege blijven (Passivhaus-concept). Aan de geringe warmtebehoefte kan worden 
voldaan door de ventilatielucht bij te verwarmen. Dit geeft een extra besparing op installatiekosten 
(capaciteit ketel, radiatoren). Het zonder meer kopiëren van het Duitse Passivhaus-concept is minder 
aantrekkelijk in de Nederlandse situatie vanwege de prijsverschillen in installaties en de aanwezigheid 
in Nederland van een wijd verbreid gasnet. Een vertaling van het Passivhaus-concept naar de 
Nederlandse context in de vorm van een PZE-woning is op verschillende manieren mogelijk. De 
bouwkundige uitvoering in houtskeletbouw lijkt zonder meer toegepast te kunnen worden, al is mede 
gezien het dikke isolatiepakket grote aandacht nodig voor de constructie, detaillering en uitvoering.  
In het ontwerp zijn vacuumcollectoren (als zonweringsconstructie) toegepast. Vanwege de hogere 
opbrengst t.o.v. vlakkeplaat collectoren dient het aantal m2 verder geoptimaliseerd te worden. Wat 
betreft de installaties zijn concepten opgesteld op basis van een HR-ketel en een warmtepomp met 
bodemwarmtewisselaar, beiden uitgaande van naverwarming van de ventilatielucht. Het HR-ketel 
concept, met een laag vermogen, lijkt vanwege de lagere kosten het meest geschikte concept om in de 
PZE-woning toe te passen.  
 
De simulaties tonen aan dat het PZE concept een minimaal energiegebruik met een comfortabel 
binnenklimaat kan combineren. Een concrete realisatie van het hier geboden ontwerp moet dienen om 
de energie- en comfortprestatie te beproeven en de uitvoeringsproblemen te traceren en op te lossen. Het 
ontwerp biedt derhalve voldoende aanknopingspunten voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
energiebesparende materialen, bouwconstructies en installaties. Het lijkt daarom zeer de moeite waard 
om ontwikkelingen in die richting te initiëren en de uitvoerbaarheid en het functioneren van een PZE-
woning door middel van een praktijkexperiment of demonstratieproject te toetsen. 
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BIJLAGE A RICHTLIJNEN ENERGIEBEWUST ONTWERPEN 

Om tot energiezuinige gebouwontwerpen te komen heeft prof. ir C.A. Duyvestein de zogenaamde “drie 
stappenstrategie” gepresenteerd, die inmiddels breed ingang heeft gevonden onder de naam “Trias 
Energetica”. De drie stappenstrategie berust op een drietal deelopgaven (“stappen”) in het 
ontwerptraject, die achtereenvolgens moeten worden opgelost. In het navolgende stuk worden de 
stappen nader toegelicht en gekoppeld aan het ontwerp van de PZE-woning. 
 
Stap 1: voorkom onnodig energiegebruik 
 
Het voorkomen van onnodig energiegebruik wordt bereikt door de energiebehoefte te minimaliseren. 
Dit kan door warmteverliezen ten gevolge van transmissie, infiltratie en ventilatie beperken en door 
optimaal gebruik te maken van ‘gratis’ zonne-energie. Met name de maatregelen die niet of nauwelijks 
tijdens de levensduur van een woning of woningplan te wijzigen zijn, vragen extra aandacht.  
 
1. Goede isolatie  
2. Goede naad en kierdichting  
3. Compact bouwen  
4. Zuid-oriëntatie, bezonning (en zonwering) 
5. Goede daglichttoetreding 
6. Zonering, compartimentering  
7. Windluw bouwen 
8. Natuurlijke koeling 
9. Gecontroleerde ventilatie  
10. Warmterugwinning van ventilatielucht en ‘gebruikt’ warm water 
11. Waterbesparing 
 
ad 1. Goede isolatie 
Een goede isolatie van de buitenschil is een zeer belangrijke maatregel om de warmtebehoefte te 
verkleinen. Ook het isoleren van leidingen is van groot belang. Warmteverliezen via koudebruggen 
dienen voorkomen te worden. Een voorbeeld van het effect van isolatie op het energiegebruik van een 
woning is weergegeven in figuur B.1. 
 
Goede isolatie helpt niet alleen de warmteverliezen te beperken; het helpt ook mogelijke oververhitting 
van de woning tegen te gaan en de koelte te bewaren. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de interne 
warmteproduktie uiteraard een belangrijke invloedsfactor is. Het isoleren van het dak zal er in de zomer 
voor zorgen dat de op het dak vallende en geabsorbeerde zonnestraling slecht naar binnen wordt 
doorgegeven. Naast het aanbrengen van een goede isolatie in de gevel, begane grondvloer en het dak 
dient het glasoppervlak uitgevoerd te worden met een lage warmtedoorgangs-coëfficient (U-waarde). 
Daarnaast kan door het gebruik van niet-permanente isolatie zoals isolatieluiken of rolgordijnen de 
isolatiewaarde van een raam verhoogd worden.  
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 Figuur B.1 Voorbeeld van het effect van (extra) isolatie op het energiegebruik voor ruimteverwarming [op 

basis van TRNSYS simulaties door M.J.M. Jong, ECN] 
 
 
ad 2. Goede naad- en kierdichting 
Naden (tussen vaste delen) en kieren (ramen en deuren) dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden. 
Zo goed mogelijk luchtdicht bouwen is van belang voor het beperken van de infiltratie- en 
exfiltratieverliezen en het verbeteren van de geluidsisolatie. 
 
ad 3. Compact bouwen 
Een bolvorm heeft de gunstigste oppervlakte-inhoud verhouding. Door het buitenoppervlak ten opzichte 
van het volume van een woning te verkleinen, zullen de transmissie verliezen afnemen. De woning moet 
daarentegen wel een goede daglichttoetreding hebben en goede gebruiksmogelijkheden bieden voor de 
bewoner. 
 
Typologie 
Door woningen te schakelen en stapelen ontstaan verschillende typen woningen waarbij degene die het 
minste geveloppervlak heeft, de minste transmissieverliezen heeft. Een vrijstaande en een twee-onder-
één-kapwoning zijn relatief ongunstig, omdat ze een groot geveloppervlak bezitten. Een tussenwoning 
in een bouwblok heeft een gering geveloppervlak waardoor het energiegebruik laag is. [Novem/Boom, 
2000]  
 
Woningbreedte 
Door de woningbreedte van een tussenwoning te verkleinen zal het transmissieverlies verminderen. Om 
toch voldoende daglichttoetreding en een goede ruimtelijke indeling te behouden, zal de beukmaat van 
de woning echter niet te klein gekozen mogen worden. Voor een bouwblok met rijtjeshuizen is een 
cilindervorm, waarbij de tussenwoning een cilindersegment is, in theorie de beste oplossing voor 
energiezuinig bouwen. In het ontwerp zal rekening gehouden moeten worden met een compacte 
dakvorm, waarbij toepassing van passieve en actieve zonne-energie systemen mogelijk moet blijven.  
 
ad 4. Zuidorientatie, bezonning en zonwering 
De oriëntatie en de bezonning van een woning worden als essentiële aspecten van energiezuinig en 
zonbewust ontwerpen gezien. Door grote glasoppervlakken op het zuiden te situeren heeft een woning 
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in theorie een minimale energievraag voor de verwarming van de woning. Zoals in hoofdstuk 7 echter 
duidelijk wordt gemaakt, zal naarmate de isolatiewaarde (van zowel de dichte delen als het glas) 
toeneemt, de grootte van ramen en de oriëntatie daarvan echter minder belangrijk worden.  
Door het plaatsen van een (buiten)zonweringsysteem en een dakoverstek zal de hoge zomerzon niet 
binnendringen en wordt oververhitting voorkomen. De lage winterzon kan wel bijdragen aan de 
verwarming van de woning. Ramen op de oost- en westgevel geven, zonder zonwering, groot gevaar 
voor oververhitting. Met name aan de westgevel zal door de lage stand van de zon in de namiddag extra 
zontoetreding plaatsvinden. De noordgevel ontvangt weinig zoninstraling en dient daarom zoveel 
mogelijk gesloten te zijn. Door een ‘lessenaarsdak’ toe te passen, waarbij het dak naar het noorden sterk 
afloopt, is het mogelijk om veel zoninstraling op de zuidgevel te krijgen en de noordgevel gesloten te 
houden. Hierbij is het oriënteren van op het dak geplaatste actieve zonne-energiesystemen echter een 
probleem. Er dient verder rekening gehouden te worden met mogelijke nieuwbouw en/of beplanting op 
belendende percelen. Plaats de woning daarom bij voorkeur zo noordelijk mogelijk op het perceel. 
 
ad 5 Goede daglichttoetreding 
Energiebesparing door verlaging van transmissieverliezen door beperking van raamoppervlakte mag 
niet leiden tot verhoogd energiegebruik voor kunstlicht. Ook het verkeerd gebruik van zonwering moet 
niet leiden tot onnodig gebruik van kunstlicht. 
 
ad 6. Zonering, compartimentering 
Door ruimten met ongeveer dezelfde temperatuurwensen bij elkaar te situeren kunnen transmissie- en 
ventilatieverliezen gereduceerd worden. Dit betekent dat ruimten als woon- en werkkamer aan de 
zuidkant en ruimten als entree, berging en slaapkamer aan de noordzijde geplaatst zouden moeten 
worden. Doordat warme lucht stijgt, kan er ook een verticale indeling gemaakt worden, met ruimten die 
warmte behoeven boven in de woning. Dit zou kunnen leiden tot boven wonen en beneden slapen. 
Daarnaast is het mogelijk om woningplattegronden te spiegelen om warme en koele ruimten tegen 
elkaar te leggen, zodat er minder transmissieverliezen tussen woningen onderling op kunnen treden. Een 
buffer aan de voor- en achtergevel bouwen (serre of berging) kan bij juist gebruik eveneens 
energiebesparing opleveren.  
 
Onder compartimentering wordt verstaan; het fysiek scheiden van bepaalde ruimten in een woning. Op 
deze manier kan voorkomen worden dat ruimten onnodig verwarmd en/of geventileerd worden en 
kunnen transmissie- en ventilatieverliezen gereduceerd kunnen worden. Een gesloten trappenhuis 
voorkomt dat warme lucht direct naar boven verdwijnt. Door toepassing van een gesloten keuken neemt 
de noodzaak tot sterk ventileren in andere ruimten af vanwege de afwezigheid van kookluchtjes. Door 
de ingangen in een woning te beschermen tegen wind (tochtportaal), zullen transmissieverliezen 
eveneens beperkt worden.  
 
ad 7. Windluw bouwen 
Windluw bouwen is van belang voor de gebruikskwaliteit van de buitenruimten (zoals tuinen en 
speelplaatsen). Beperking van windhinder kan door middel van het plaatsen van bomen en door het 
gunstig oriënteren van bouwblokken ten opzichte van elkaar.  
 
ad 8. Gecontroleerde ventilatie 
Bij goed geïsoleerde woningen is het van belang om voldoende te ventileren om een gezond 
binnenklimaat te kunnen handhaven. Daarom is het belangrijk om niet alleen afhankelijk te zijn van 
buitenklimaat voor ventilatie van de woning. Naast het gebruik van natuurlijke ventilatie middels de 
daarvoor bestemde gevelopeningen zoals instelbare roosters en kleppen in de gevel of open ramen, kan 
er ook gebruik worden gemaakt van een mechanisch balans-ventilatiesysteem middels een warmte 
terugwinunit (wtw). Bij gebalanceerde ventilatie wordt evenveel verse buitenlucht toegevoerd naar 
bijvoorbeeld woon- en slaapkamers als er vervuilde binnenlucht wordt afgevoerd uit de keuken, 
badkamer en toilet. Hierbij wordt warmte uit de afgevoerde vervuilde binnenlucht overgedragen op de 
toegevoerde verse buitenlucht met een rendement van ca. 90%. Overtollig vocht, verontreinigingen en 
onaangename luchtjes worden met de afvoerlucht verwijderd. Door het automatisch terugregelen van 
het toerental van de ventilator die de verse koude lucht aanzuigt, is het mogelijk om bevriezing van de 
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warmte terugwinunit tegen te gaan. Een hybride ventilatiesysteem kan eveneens in een woning gebruikt 
worden. Dit is een combinatie van een mechanisch en een natuurlijk ventilatiesysteem. In de koude 
wintermaanden wordt de mechanische warmteterugwinunit gebruikt, terwijl de natuurlijke openingen in 
een woning opengezet kunnen worden bij aangenamere buitentemperaturen en juiste windsnelheden. 
 
ad 9. Passieve koeling 
Door gebruik te maken van passieve, natuurlijke koeling wordt het gebruik van actieve koelinstallaties 
vermeden. Bij passieve koeling wordt een ongewenst warmteoverschot voorkomen. Eerst wordt 
gekeken naar de mogelijkheid om de warmteproductie in een woning te minimaliseren of te voorkomen 
door bijvoorbeeld een zonweringsysteem toe te passen. De verschillende manieren om passieve koeling 
te realiseren zijn in hoofdstuk 2 al uitgebreid behandeld  
 
ad 10. Warmte terugwinning van ventilatielucht en ‘gebruikt’ warm water. 
Zoals eerder besproken kan een gebalanceerd ventilatiesysteem met een warmteterugwinunit warmte 
overdragen tussen de warme vervuilde binnenlucht en de verse koele buitenlucht. Een andere 
mogelijkheid voor het benutten van de warmte uit de vervuilde binnenlucht is deze lucht te gebruiken 
als bron voor een warmtepompboiler. Dit kan met name voor bestaande woningen waarbij wtw geen 
optie is een oplossing zijn. Naast het terugwinnen van warmte uit de gebruikte binnenlucht kan de 
warmte van ‘gebruikt’ warm douchewater teruggewonnen worden door toepassing van een 
warmtewisselaar. Hierbij wordt koud tapwater voorverwarmd met de warmte van het gebruikte warme 
douchewater. Naverwarming gebeurt door middel van een warmtapwatertoestel.  
 
ad 11. Waterbesparing 
Waterbesparing is mogelijk door in de woning een grijswater circuit aan te leggen. Hierdoor kan 
bijvoorbeeld met het gebruikte douchewater een toilet doorgespoeld worden. Daarnaast draagt het 
gebruik van een zuinige douchekop, een mengkraan met besparende regeling voor het debiet en 
temperatuur, de locatie van het warmwatertoestel in de woning (dichtbij de tappunten) en geisoleerde 
warmwaterleidingen bij tot waterbesparing. 
 
Stap 2: inzetten van duurzame energiebronnen 
 
Door het zo optimaal mogelijk benutten van duurzame energiebronnen kan het gebruik van fossiele 
brandstoffen nog verder beperkt worden. In afwijking van de ‘Trias Energetica’ zijn de passieve zonne-
energiemaatregelen en goede daglichttoetreding opgenomen in stap 1. Dit gezien het feit dat deze 
maatregelen niet in tweede instantie genomen moeten worden en omdat zij tevens onnodig gebruik van 
energie voorkomen. Naast de eerder genoemde maatregelen voor zonbewust ontwerpen kunnen nog de 
volgende DE-maatregelen getroffen worden: 
1. Thermische zonne-energiesystemen 
2. Photovoltaïsche zonne-energiesystemen 
3. Benutting omgevingswarmte 
 
Opgemerkt dient te worden dat de inzet van duurzame bronnen niet per definitie verkozen moet worden 
boven de hierna te bespreken stap 3. Wanneer voor de realisatie van een project een bepaald budget 
voor energiebesparende maatregelen ter beschikking staat is het zaak om deze hoeveelheid geld zo 
efficiënt mogelijk te benutten. Als dit in de praktijk betekent dat bijvoorbeeld relatief dure 
zonnecelpanelen worden toegepast ten koste van bijvoorbeeld een HR ketel dan is dit zowel uit 
financieel als energietechnisch oogpunt geen verstandige keuze.  
 
ad 1. Thermische zonne-energiesystemen 
Thermische zonne-energiesystemen, zoals zonneboilersystemen leveren een deel van de warmte die 
nodig is voor het verwarmen van tapwater. Een systeem van circa 4 m2 kan de warm tapwaterbehoefte 
van een gemiddeld gezin grofweg voor de helft dekken. Bepaalde typen zonneboilersystemen leveren 
daarnaast ook warmte voor ruimteverwarming. Daarnaast zijn er ook thermische zonne-energiesystemen 
waarbij lucht wordt verwarmd ter voorverwarming van ventilatielucht of voor ruimteverwarming. 
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ad 2. Photovoltaïsche zonne-energiesystemen  
Photovoltaïsche (PV) systemen zetten zonne-energie om in elektriciteit. In Nederland worden in de 
woningbouw vooral netgekoppelde PV-systemen toegepast. Hieronder zijn de belangrijkste typen 
zonnecellen vermeld: 
1. Monokristallijn silicium zonnecellen 
2. Multikristallijn silicium zonnecellen  
3. Amorf silicium zonnecellen (dunne film zonnecellen) 
Op de diverse kenmerken en toepassingsmogelijkheden van PV zal hier niet verder worden ingegaan.  
 
ad 3. Benutting omgevingswarmte 
Naast zonnewarmte te benutten, kan ook warmte uitgewisseld worden met de omgeving (bodem, water 
of buitenlucht). Lucht kan bijvoorbeeld opgewarmd of gekoeld worden door een horizontaal 
buizensysteem in de grond. Naast lucht als transportmedium, kan ook een vloeistof gebruikt worden om 
warmte uit de omgeving uit te wisselen. Een vloeistofvoerende buis kan hierbij zowel open als gesloten 
uitgevoerd worden. Bij een gesloten systeem wordt alleen warmte uitgewisseld, dit in tegenstelling tot 
een open vloeistofcircuit (meestal een watercircuit) waarbij zowel warmte als water uitgewisseld wordt.  
 
Stap 3: gebruik eindige energiebronnen zo efficiënt mogelijk 
 
De nog overgebleven, onvermijdbare ‘energievraag’ dient zo efficiënt mogelijk ingevuld te worden. Dit 
kan onder meer door de volgende efficiency maatregelen te nemen: 
 
1. HR verwarmingssysteem voor ruimte en tapwater(na)verwarming 
2. Lage temperatuur (LT) ruimteverwarmingsystemen 
3. Warmtekrachtkoppeling 
4. Optimale regelingen  
5. Energiezuinige apparaten, verlichting 
 
ad 1. HR verwarmingssysteem voor ruimte en tapwater(na)verwarming 
Indien een ketel wordt toegepast dient bij voorkeur een modulerende Hoog Rendement (HR) ketel 
toegepast te worden. Dit is gunstiger voor de ketel omdat deze dan niet telkens aan en af geschakeld 
wordt.  
 
ad 2. LT-systemen voor ruimteverwarming 
Een lage temperatuur (LT) verwarmingsysteem heeft enkele belangrijke voordelen. Ten eerste is 
energiebesparing mogelijk doordat het systeem op lagere temperaturen werkt. Bij gebruik van een 
warmtepomp is een LT-systeem zelfs een voorwaarde. Ten tweede zal door gebruik van een LT-
systeem met vloer- en wandverwarming het binnenklimaat verbeterd worden. Door een groot 
stralingsaandeel is er een relatief grote mate van behaaglijkheid. De luchtkwaliteit zal verbeteren 
doordat er geen stofschroei plaatsvindt, weinig zwevend stof is en doordat de ontwikkeling van stofmijt 
belemmerd wordt bij het gebruik van vloerverwarming. Ten derde is er weinig of geen kans op 
verbrandinggevaar bij het aanraken van de afgiftesystemen en obstakels ontbreken.  
Een groot nadeel is de traagheid van het systeem. Het sterk wisselende aanbod van zonne-energie in de 
winter stelt soms hoge eisen aan de verwarmingsinstallatie. Deze moet snel kunnen reageren en 
voorzien in een sterk wisselende warmtevraag. Voorbeelden van LT-verwarmingsystemen zijn vloer-, 
plint- en/of wandverwarmingsystemen of radiatoren. 
 
ad 3. Warmtekrachtkoppeling 
Door de inzet van warmtekrachtkoppeling (WKK) is een behoorlijke energiebesparing mogelijk in 
vergelijking met bestaande gescheiden opwekking van warmte en kracht. Vroeger waren de WK-
installaties grote elektriciteitcentrales met stadsverwarmingsystemen. De laatste jaren ontstaan steeds 
meer gedecentraliseerde energieopwekkingsystemen. De interesse naar zelfstandig opererende micro 
WK-systemen voor huishoudens zal door de naar verwachting steeds hoger wordende elektriciteitprijs 
in de toekomst mogelijk stijgen. Brandstofcelsystemen en Stirlingmotoren zijn voorbeelden van micro 
WK-installaties. 
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ad 4. Optimale regelingen 
Een gelijkstroom ventilator heeft ca. 50% minder energiegebruik in vergelijking met een wisselstroom 
ventilator. Een klokthermostaat regelt de gewenste temperatuur in een vertrek per ingestelde 
tijdsperiode. Ook kan de frequentie van het aan-/uitgaan en de duur van het inschakelen van de ketel 
geregeld worden (moduleren). Thermostaat-radiatorkranen zorgen voor een goede temperatuurregeling 
van de radiator of convector in het betreffende vertrek. Ze zijn individueel instelbaar en reageren op 
lokale temperatuurniveau’s. 
 
ad 5. Energiezuinige apparaten, verlichting 
Naast (modulerende) HR-ketels worden tegenwoordig steeds vaker (elektrische) warmtepompen in 
nieuwbouwwoningen toegepast. Warmtepompen kunnen zowel voor de ruimteverwarming als voor de 
verwarming van tapwater (eventueel met bijstook) ingezet worden. Een combinatietoestel is eveneens 
mogelijk. Voor het rendement is het belangrijk om een zo constant mogelijke brontemperatuur te 
hebben. Daarom wordt er vaak gebruik gemaakt van de bodem of de warme gebruikte ventilatielucht uit 
de woning. Deze laatste bron kan echter niet gebruikt worden wanneer er een gebalanceerd warmte-
terugwinsysteem in de woning aanwezig is.  
 
Voor verlichting kunnen het beste spaarlampen gebruikt worden. Verder is het aan te raden om 
huishoudelijke apparatuur met een A-label aan te schaffen. Door te koken op gas en een hot-fill 
wasmachine en vaatwasser te gebruiken, is verdere energiebesparing mogelijk. 
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BIJLAGE B UITGANGSPUNTEN SIMULATIES PZE-WONING 

 
De PZE-woning is gesimuleerd met het thermisch simulatiepakket TRNSYS 15, ontwikkeld door het 
Solar Energy Laboratory van de University of Wisonsin (U.S.A.) 
 
Het model heeft gegevens nodig die betrekking hebben op de gebruikte materialen (oppervlakte, 
soortelijke massa, warmtegeleidingscoëfficiënt, soortelijke warmte en absorptie- en 
reflectiecoëfficiënten), de gewenste ruimtetemperaturen, ventilatievoud, infiltratievoud en de grootte en 
samenstelling van de interne warmtelasten door verlichting, aanwezige personen en eventueel 
aanwezige apparatuur. 
 
Voor de klimatologische gegevens als buitentemperatuur, luchtvochtigheid en zonnestraling wordt 
gebruik gemaakt van het door het KNMI opgestelde referentiejaar, gebaseerd op uurlijkse weergegevens 
van de Bilt over de periode 1971 - 1980. 
 
Voor de berekening van de warmtevraag en het bepalen van de temperaturen in de verschillende 
vertrekken van de woning, is de woning verdeeld in een aantal thermische zones. Een thermische zone 
kenmerkt zich door (aan elkaar grenzende) vertrekken met een overeenkomend patroon van temperatuur 
en interne warmtelast. In de simulatie is de woning verdeeld in de onderstaande negen thermische 
zones. Tussen haakjes is de inhoud van de zone weergegeven. 
 
Deze zones zijn: 
 
• Entree/hal (29,55 m3); 
• Woonkamer (85,05 m3); 
• Keuken (34,35 m3); 
• Slaapkamer 1 en 2 (75,89 m3); 
• Slaapkamer 3 (26,81 m3); 
• Slaapkamer 4 (48,29 m3); 
• Badkamer (17,81 m3); 
• Overloop (31,88 m3); 
• Lichtstraat (14,85 m3). 
 
Van iedere zone is het geveloppervlak, de oppervlakte van de beglazing, de oriëntatie van de 
betreffende gevel, de ventilatie- en infiltratieluchthoeveelheid en het (gewenste) temperatuurprofiel 
bepaald en ingevoerd in het simulatieprogramma. Het simulatieprogramma geeft als uitvoer de 
warmtevraag en de temperaturen per zone. Met de warmtevraag per zone kan eenvoudig de totale 
warmtevraag worden bepaald.  
 
In de tabellen hieronder is per verdieping van de woning informatie te vinden omtrent de gevel- raam- 
en dakoppervlakken. 
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Begane grond: 
 

 Inwendige Oppervlakte 
[m2] 

Glas [m2] Netto [m2] 

Gevel Noord 13,63 1,56 12,07 
Gevel West 1,78  1,78 
Gevel Zuid 13,93 5,57 8,36 
Deur West 1,97 0,42 1,55 
Dak 6,13  6,13 

    
Totalen 37,43 7,55 29,88 
 
 
Eerste verdieping: 
 

 Inwendige oppervlakte [m2] Glas [m2] Netto [m2] 
Gevel Noord 13,75 0,96 12,79 
Gevel West 3,75 0,48 3,27 
Gevel Zuid 13,75 3,30 10,45 
Dak 9,73  9,73 

    
Totalen 40,98 4,74 36,24 
 
Tweede verdieping: 
 

 Inwendige oppervlakte [m2] Glas [m2] Netto [m2] 
Gevel Noord 7,24  7,24 
Gevel Zuid 15,04 4,40 10,64 
Dak 34,89  34,89 

    
Totalen 57,17 4,40 52,77 
 
 
Isolatiewaarden 
De woning is een zogenaamde houtskeletbouw woning. Er zijn simulaties uitgevoerd met verschillende 
Rc-waarden van buitengevel, vloer en dak. De in de diverse simulaties gebruikte Rc-waarden voor deze 
constructiedelen zijn 3, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 m2 K/W. 
 
Het plafond, de tussenmuren en de buitendeuren hebben in alle simulaties dezelfde Rc-waarde van 
respectievelijk 3.4, 2.9 en 1.2 m2 K/W. Naast verschil in Rc-waarden, is ook de beglazing gevarieerd. In 
de simulaties is beglazing gebruikt met U-waarden van respectievelijk 1.4, 1.1, 0.7 en 0.4 W/m2 K. ZTA 
waarden zijn respectievelijk 61, 59, 45, 41%. De bijbehorende U-waarde van het kozijn is 2.4, 2, 1 en 
0.8 W/m2 K. 
 
Infiltratie 
In alle zones van de PZE-woning is een infiltratievoud van 0,025 ingevoerd in het simulatieprogramma. 
 
Ventilatie 
Ten aanzien van de mechanische ventilatie is gerekend met de onderstaande ventilatievouden in de 
volgende zones: 
 
Woonkamer en keuken: 1,82 (ca. 155 m3/uur) 
Slaapkamers 1 en 2: 0,86 (ca. 65 m3/uur) 
Slaapkamer 3: 1,26 (ca. 34 m3/uur) 
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Slaapkamer 4: 1,32 (ca. 64 m3/uur) 
 
Deze ventilatievouden zijn gebaseerd op de volgens het Bouwbesluit vereiste minimale verversing van 
0,9 l/s /m2. Eveneens is er verondersteld dat de ramen in de diverse vertrekken worden geopend als het 
binnen te warm dreigt te worden. De algemene criteria hiervoor zijn: 
 
• Binnentemperatuur in de betreffende zone is 23 °C of hoger. 
• Buitentemperatuur is 15 °C of hoger. 
 
Naast deze algemene criteria geldt voor de woonkamer: 
• Ramen kunnen alleen tussen 07:00 uur en 23:00 uur geopend worden. 
• De extra ventilatievoud ten gevolge van het openen van de ramen is 1. 
 
Voor de keuken geldt: 
• Ramen kunnen alleen tussen 07:00 uur en 23:00 uur geopend worden. 
• De extra ventilatievoud ten gevolge van het openen van de ramen is 2. 
 
Voor de slaapkamers en de lichtstraat geldt: 
• Ramen kunnen 24 uur per dag geopend worden. 
• De extra ventilatievoud ten gevolge van het openen van de ramen is 5. 
 
Ten aanzien van de mechanische ventilatie is gerekend met 90 % warmteterugwinning. Eveneens is de 
installatie voorzien van een bypass. Deze wordt ingeschakeld als de buitentemperatuur 15 °C of hoger 
is. 
 
Zonwering 
De ramen van de PZE-woning zijn voorzien van buitenzonwering. Deze zonwering is aangebracht bij de 
ramen van de woonkamer, de slaapkamers 1, 2 en 4. Dit zijn de vertrekken waarvan de ramen een 
zuidoriëntatie hebben. 
 
Indien de buitenzonwering niet wordt gebruikt, wordt altijd nog 10 % van de totale straling die op het 
raam valt tegengehouden. Indien de zonwering wel wordt gebruikt, wordt 75 % van de totale straling die 
op het raam valt, geweerd. 
 
Interne warmtelast 
In de PZE-woning is interne warmteproductie ten gevolge van apparatuur, personen en verlichting. Aan 
de hand van gegevens uit de BEK 1998 (Basisonderzoek Elektriciteitsverbruik Kleinverbruikers) is een 
inventarisatie gemaakt van aanwezige apparatuur met de bijbehorende vermogens in de PZE woning. 
Met behulp van gegevens van het CBS is het gemiddelde aantal mensen bepaald dat in een woning 
woont. Dit zijn 2,4 personen per woning. Er is verondersteld dat 1,2 mensen gedurende werkuren niet 
aanwezig zijn, hetgeen van invloed is op de interne warmteproductie van personen in de woning. Met 
behulp van deze gegevens is het onderstaande schema voor de interne warmteproductie in de PZE-
woning opgesteld. 
 
Overzicht woonkamer ma - vrij Alles in W/m2    
Periode Apparatuur Verlichting Personen Totaal 
Nacht (23:00 uur – 07:00 uur) 0,9 0,0 0,0 0,9 
Overdag (07:00 uur – 17:00 uur) 1,0 0,0 1,9 2,9 
Avond (17:00 uur – 23:00 uur) 3,9 2,7 3,8 10,4 
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Overzicht woonkamer zat - zon Alles in W/m2    
Periode Apparatuur Verlichting Personen Totaal 
Nacht 0,9 0,0 0,0 0,9 
Overdag 1,0 0,0 3,8 4,8 
Avond 3,9 2,7 3,8 10,4 
 
Overzicht slaapkamer ma - zon Alles in W/m2    
Periode Apparatuur Verlichting Personen Totaal 
Nacht 0,1 0,0 3,8 3,9 
Overdag 0,1 0,0 0,0 0,1 
Avond 0,7 0,6 0,0 1,2 
 
 
Gewenste temperaturen 
De thermostaatstanden ten aanzien van ruimteverwarming in de diverse vertrekken zijn: 
 
Woonkamer en keuken: 
 
Periode Temperatuur [°C] 
Nacht 16 
Overdag 19 
Avond 21 
 
Slaapkamers en badkamer: 
 
Periode Temperatuur [°C] 
Nacht 16 
Overdag 16 
Avond 16 
 
De overige vertrekken van de woning (entree/hal en overloop) worden niet verwarmd. 
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BIJLAGE C OVERZICHT VERWARMINGSCONCEPTEN PZE-WONING  

 
 
nr. Opwektoestel warmte 

distributie 
warmtebron voor 
warmtepomp  

Opmerkingen 

1 HR-ketel radiatoren - referentie systeem 

2 Idem vloer 
verwarming 

-  

3 Idem lucht 
verwarming 

-  

4 Elektrische 
warmtepomp 

vloer 
verwarming 

bodem w.wisselaar  energie efficiënt 
kosteneffectieve 1 kW 
warmtepomp voor basis-
warmtevraag, LT warmte 
distributie 

5 geïntegreerde 
warmtepomp + 
w.wisselaar  

lucht 
verwarming 

ventilatie lucht geïntegreerd systeem 

6 elektrische 
warmtepomp 

vloer 
verwarming 

afvoer douche water kosten en thermische 
opbrengst vergelijkbaar 
met systeem nr. 4 

7 idem idem ‘Massiv Absorber’ systeem geëvalueerd in 
separate studie 
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nr. systeem beschrijving investering afschrijving 

+ rente 
onder-
houd 

E-kosten exploitatie 
kosten 

CO2-
emissies 

  [€] [€/a] [€/a] [€/a] [€/15 jr] [ton/15 jr] 
        
1a HR-ketel + radiatoren 2.950 350 80 170 8.850 8,5 
2a HR-ketel + vloer verw. 3.850 450 80 170 10.450 8,5 
3a HR-ketel + lucht verw. 2.950 350 80 170 8.850 8,5 
4a Warmtepomp + vloer 

verw. + HR-ketel 
(tapwater) 

6.150 720 90 160 13.750 7,9 

5 Warmtepomp + lucht-
verw. 

9.100 1060 80 210 20.250 8,8 

        
1b Geyser + radiatoren 2.300 270 80 245 8.950 12,4 
2b Geyser + vloer verw. 3.250 380 80 245 10.500 12,4 
3b Geyser + lucht verw. 2.300 270 80 245 8.950 12,4 
4b Wpomp + vloer verw. 

+ geyser (tapwater) 
5.550 650 90 220 13.600 11,1 
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BIJLAGE D TEKENING VOORLOPIG ONTWERP  
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