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duurzaam bouwen = win-win-win
‘delft mooier, leuker en duurzamer maken’. dat is – een beetje kort door de bocht – mijn opdracht als wet-

houder. maar het is eigenlijk ónze opdracht, want een stad duurzamer maken doe je met z’n allen. daarom 

ben ik ook zo blij met uw voornemen om een duurzame woning te (laten) bouwen in nieuw delft. 

de gemeente werkt al ruim twee decennia aan een duurzame stad. dat betekent onder meer verstandig 

omgaan met energiebronnen, met grondstoffen en het milieu. het is soms een uitdaging in bestaande wij-

ken met een rijk verleden, maar steeds vaker is het een succes. juist dankzij bewoners(groepen) die samen 

optrekken met de gemeente of zelf duurzame initiatieven nemen.

u komt te wonen in nieuw delft, een wijk met scherpe ambities op het gebied van energie en duurzaam 

bouwen. het voordeel is dat we deze wijk kunnen vormgeven zoals we dat willen. ‘we’, want de gemeente 

fungeert als stimulator, aanjager en initiatiefnemer van groene maatregelen. zo regelt de gemeente de 

aanleg van een collectief warmtesysteem en neemt maatregelen om regenwater duurzaam af te voeren. 

%RYHQGLHQ�]XOOHQ�ZH�GH�RSHQEDUH�UXLPWH�JURHQ�LQULFKWHQ�PHW�GH�DDQSODQW�YDQ�ERPHQ�bKDJHQ�HQ�QDWXXU-

vriendelijke oevers.

$OV�SDUWLFXOLHU�RSGUDFKWJHYHU�NXQW�X�RRNbELMGUDJHQ�DDQ�GXXU]DDP�'HOIW��'RRU�HHQ�HQHUJLH]XLQLJH�ZRQLQJ�WH�

realiseren. door aandacht te schenken aan groen. en door bewust na te denken over water(besparing) en 

het gebruik van duurzame materialen. 

dit boekje helpt u daarbij. u vindt tips en concrete oplossingen op het gebied van duurzaamheid. en ter in-

spiratie interviews met zelfbouwers. die slim aan de slag zijn gegaan met duurzame, soms verrassende ma-

WHULDOHQ��JUDWLV�HQHUJLHEURQQHQ��HQHUJLHEHVSDUHQGH�PDDWUHJHOHQ�HQ�DQGHUH�GXXU]DPH�RSORVVLQJHQ�b(Q�GLH�

laten zien dat ‘duurzaam’ niet meer hoeft te kosten dan reguliere bouw, maar juist een win-win-winsituatie 

oplevert: meer woongenot, meer groen (lees ook de diervriendelijke, stressverlagende tuintips!) en een 

lagere energierekening. plus een duurzaam verhaal dat u kunt uitleggen aan een volgende generatie. 

ik wens u veel inspiratie en succes en bij het ontwikkelen van uw duurzame delftse droomhuis.

6WHSKDQ�%UDQGOLJW��ZHWKRXGHU�ZHUN��GXXU]DPH�RQWZLNNHOLQJ�HQ�EHKHHUbYDQ�GH�VWDG
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U heeft zojuist een fantastische beslissing genomen: u gaat 
uw eigen huis bouwen in Delft. U gaat uw droom eindelijk 
waarmaken. Gelukkig staat u er niet alleen voor. Een eigen 
huis bouw je immers niet elke dag en er zijn heel wat zaken 
waar u rekening mee moet houden. Daarom helpen wij u 
graag bij het realiseren van uw droom. Zodat het niet alleen 
bij mooie dromen blijft.

Als u dAn toch 
zelf gAAt 
bouwen dAn 
mAAr meteen 
duurzAAm
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u heeft de kans om in nieuw delft zelf de regie over 

de bouw van uw woning te voeren. zo realiseert u 

uw nieuwe woning geheel naar uw eigen inzichten 

en woonwensen, samen met een architect, een 

bouwbegeleider of een projectontwikkelaar. dat 

is een unieke kans! maar heeft u er weleens aan 

gedacht om uw droomhuis op een duurzame manier 

te bouwen?

u denkt misschien: duurzaam bouwen, dat is niks 

voor mij, maar meer voor types die maximaal 30 

seconden douchen en de thermostaat nooit hoger 

dan 18 graden zetten. nou, dan heeft u het mis. 

duurzaam bouwen heeft vooral te maken met 

slimme, innovatieve en technologische oplossingen 

om meer kwaliteit aan uw woning toe te voegen. op 

het gebied van energiebesparing en milieu, maar 

ook op het vlak van comfort en gezondheid.

duurzaam bouwen is lang niet zo ingewikkeld als u 

misschien denkt. Vaak zijn met een paar eenvoudige 

LQJUHSHQ�DO�PHWHHQ�ĆNVH�YHUEHWHULQJHQ�WH�UHDOLVH-

ren. maar dan moet je wel de mogelijkheden weten. 

dit boekje helpt u daarbij. het is een handige gids 

die u op een uitnodigende manier laat kennisma-

ken met de belangrijkste aspecten van duurzaam 

bouwen.

ik bouw duurzaam in nieuw delft maakt u wegwijs 

in de wereld van vaak nog onbekende duurzame 

oplossingen. met veel praktische informatie,  

nuttige tips en enkele boeiende persoonlijke  

verhalen van mensen die u voorgingen, is dit boekje 

een must voor elke duurzame zelfbouwer. dus…  

aan de slag met de epc’s, wtw’s en pV-cellen. wat 

dat zijn? na het lezen van dit boekje weet u het!

.LMN�RRN�RS�GH�ZHEVLWH�ZZZ�QLHXZGHOIW�QO��+LHURS�VWDDW�YHHO�SUDNWLVFKH�LQIRUPDWLH�RYHU�KHW�UHDOLVHUHQ�YDQ�

XZ�HLJHQ�ZRQLQJ�LQ�1LHXZ�'HOIW��(HQ�DSDUW�GHHO�YDQ�GH�ZHEVLWH�LV�LQJHULFKW�YRRU�GXXU]DDP�ERXZHQ��PHW�

RQGHU�DQGHUH�HHQ�RYHU]LFKW�YDQ�ZHEVLWHV�RYHU�GXXU]DDP�ERXZHQ��9HUGHU�YLQGW�X�HHQ�RYHU]LFKW�YDQ�

ERXZEHJHOHLGLQJVEXUHDXV�GLH�QDDVW�EHJHOHLGLQJ�RRN�GXXU]DDPKHLGVDGYLHV�NXQQHQ�YHU]RUJHQ�
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Energie

Gezondheid

Water

Groen 

Materiaalgebruik

duurzaam betekent ook dat iets wordt gedaan 

met het oog op toekomstige generaties. duurzame 

energie bijvoorbeeld, is energie die wordt opgewekt 

met zo min mogelijk schade aan milieu en een zo 

laag mogelijk beroep op grondstoffen. zonne- en 

windenergie zijn duurzaam, olie en steenkool niet.

duurzaamheid gaat veel verder dan extra isolatie in 

uw huis of een waterbesparende douchekop. duur-

zaamheid heeft alles te maken met de volgende vijf 

aspecten die in dit boekje worden besproken:

Duurzaamheid is een breed begrip. Duurzaam wil in feite 
zeggen dat iets lang meegaat. Iets dat goed gemaakt is en 
goed wordt onderhouden.

duurzAAmheId. 
wAt Is 
dAt eIgenlIjk?

}= duurzaam
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De redenen om duurzaam te bouwen 
liggen eigenlijk zo voor de hand, dat 
je je afvraagt waarom het niet veel 
vaker gebeurt. Met duurzaam bouwen 
verhoogt u de kwaliteit van uw woning 
op het gebied van comfort, gezondheid, 
betaalbaarheid en milieu.

duurzaam bouwen is uiteraard ook goed voor ons 

milieu. het bouwen van een huis vraagt enorm veel 

in termen van energieverbruik en  

grondstoffen. bouwt u duurzaam, dan is deze 

belasting een stuk minder. ook als u eenmaal in uw 

duurzame huis woont, verspilt u minder energie 

dan in een gewoon nieuwbouwhuis. duurzaam 

bouwen is ook vriendelijk voor uw portemonnee. 

de investering die u in eerste instantie doet, wordt 

in veel gevallen ruimschoots terugverdiend!

duurzaamheid eindigt niet alleen bij uw huis, maar 

gaat ook over uw woonomgeving en zelfs de hele 

stad. kortom, duurzaam bouwen doet u voor uzelf 

en voor de ander!

duurzAAmheId. 
wAt Is 
dAt eIgenlIjk?

duurzaam

wAArom zou 
Ik eIgenlIjk  

duurzAAm bouwen?
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gPr gebouw
Nieuw Delft wordt een innovatief  
gebied waarin een hoge mate van  
duurzaamheid mede de kwaliteit 
bepaalt. Een hoogwaardige ruimtelijke 
kwaliteit gaat er samen met een lage 
milieubelasting.

Voor nieuw delft streeft de gemeente naar  

energieneutrale woningen en een gpr  

gebouwscore van minimaal 7,5 op alle thema’s. 

gpr gebouw is een online applicatie voor het 

meten van duurzaamheid van een gebouw.  

wanneer gegevens van een gebouw zijn ingevoerd 

geeft het op vijf verschillende thema’s een  

rapportcijfer: energie, milieu, gezondheid,  

gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. gpr is een 

goed instrument om het effect van keuzes op  

duurzaamheid tijdens het ontwerpproces  

inzichtelijk te maken. Architecten en aannemers 

kunnen goed uit de voeten met gpr.  

de gemeente stimuleert particulieren om duur-

zaam en energiezuinig te bouwen door het  

beschikbaar stellen van gpr gebouw. om een 

indruk te geven van duurzame keuzen en  

oplossingen, prestaties, voor- en nadelen, kosten 

en baten is in de bijlage een woning in gpr 

 ingevoerd. 

beeld gpr bouw

GPR gebouw

gpr gebouw laat precies zien hoe het gesteld is met de duurzaamheid van een ge-

bouw.  de duurzaamheidsprestaties die u na de gegevensinvoer te zien krijgt, zijn 

overzichtelijk ingedeeld in de vijf thema’s: energie, milieu, gezondheid, ge-

bruikskwAliteit en toekomstwAArde. dat maakt vergelijking van alterna-

tieven mogelijk.

DuuRzaaM bouwEN iNzichtElijk MakEN

1.energie: Aan de hand van bestaande normen en methoden krijgt de 

gebruiker inzicht in de mogelijkheden om de energieprestatie te verbeteren.

2.milieu: doordat gpr gebouw de milieubelasting van woningen of het 

ontwerp berekent is de gebruiker in staat ontwerp- en materiaal keuzes te 

maken. 

3.gezondheid: doel van dit thema is dus de realisatie van gezonde 

gebouwen om in te wonen en werken. denk hierbij aan het beperken van 

geluidsoverlast, voldoende frisse lucht, comfortabele ventilatie en 

voldoende daglicht. beteren.

4.gebruikskwAliteit: gpr gebouw biedt inzicht in de mate waar-in een 

gebouw of ontwerp voldoet aan de wensen van de beoogde doel-groepen.

5.toekomstwAArde: bij de bouw van woningen moet rekening worden 

gehouden met toekomstige functieverandering en belevingswaarde van 

de omgeving.

6FKHPD��k�,&�'X%R�
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wonen in je ‘visitekaartje’: architect jouke Post bouwde in 

bergschenhoek zijn fantastische moderne huis volgens de 

cradle to cradle-uitgangspunten. het is een bekroond 

 voorbeeld van een energieneutraal totaalconcept zonder 

concessies te doen aan comfort. “Een woning moet wel  

comfortabel én betaalbaar blijven.”

post is zich als architect én als professor aan de tu eindhoven bewust 

van zijn rol en zocht bij de bouw van zijn huis de grenzen op. “ik ging 

langs bij leveranciers die vertelden dat ze heel duurzaam materiaal  

leverden. maar als ik dan vroeg hoe iets was gelijmd, wisten ze het 

vaak niet.’’ en dus zocht hij verder. resultaat van zijn zoektocht is een 

huis dat 89 procent scoort op de cradle-to-cradle schaal, de absolute 

top in nederland. Volgens cradle to cradle (kerngedachte: afval is 

voedsel, alle gebruikte materialen moeten na hun leven in het ene 

product nuttig – zonder kwaliteitsverlies - kunnen worden ingezet in 

een ander product) staan gebouwen immers niet voor eeuwig.  

daarmee moet je ook rekening houden bij het ontwerp en de  

materiaalkeuze, vindt post. zijn eigen woning heeft veel glas, 44 m2 

zonnepanelen die 7000 kwh per jaar opwekken en 4 m2  

zonnecollectoren zorgen voor warm water. 

je eIgen huIs Als vIsItekAArtje
Architect Jouke Post 
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Isolatie
een ander paradepaardje is de bodemwarmte: via 4 bodemboringen 

van 35 meter diep wordt nu warmte uit de bodem gehaald en benut 

voor de lage temperatuur verwarming (21 graden) van de woning. 

de woning heeft een isolatiewaarde van rc >5 en driedubbel glas. 

“een dichte wand zou beter isoleren, maar glas vind ik comfortabeler. 

het zorgt voor een ontspannen sfeer in huis en het betekent ook op 

winterse zonnige dagen veel gratis energie.’’

Bouwpraktijk
een echte hardliner onder de cradle to cradle-adepten is hij dus niet. 

wel ziet hij tot zijn genoegen steeds meer aspecten van c2c  

doordringen in de bouwpraktijk. de relatief geringe kosten spelen 

daarbij ook een rol: de bouwkosten van zijn woning zijn vergelijkbaar 

met een gemiddelde vrijstaande woning. en de extra kosten voor de 

installaties (25.000 euro) hebben een geraamde terugverdientijd van 

7 jaar. 

zulke mooie rapportcijfers zijn volgens post ook in delft haalbaar, 

terwijl binnenkort in berkel de eerste c2c-buurt in nederland  

verrijst. “je merkt dat duurzame ontwikkelingen – zonnepanelen  

worden steeds goedkoper, steeds meer mensen voelen zich  

verantwoordelijk voor het milieu – vooral aspecten als hernieuwbare 

energie en kringlopen bij een grotere groep mensen aanslaan.’’ 

C2C in de praktijk
wilt u ook wonen in een cradle to cradle-huis? dit zijn de principes die nu al in betaalbare vorm haalbaar zijn.

Energieneutraal: zelf opgewekte zonne-energie en bodemwarmte.

water: zonnecollectoren leveren het warme water voor bad, douche en keuken.

architectuur: optimale oriëntatie op de zon en omgeving verhoogt comfort en voorkomt de noodzaak van veel installaties.

Ventilatie: frisse buitenlucht, dwars geventileerd, is de gezondste variant.

Materialen: uiteraard gifvrij, materialen kunnen altijd worden hergebruikt in biologische- of technische kringloop.

0HHU�LQIR��ZZZ�[[DUFKLWHFWHQ�QO�

%URQ��k�(UZLQ�'LMNJUDDI

,QWHUYLHZ�HQ�UHGDFWLH��k�/HR�YDQ�0DUUHZLMN�
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het zal u niet verbazen als we u vertellen dat de 

energiekosten de komende jaren verder zullen 

stijgen. dan is het helemaal niet gek om kritisch 

naar de energiekosten te kijken. wist u dat u met 

een energiezuinige woning tot wel 60% kunt 

besparen op deze kosten? dat komt doordat de 

bouwkundige keuzes en installaties zo op elkaar zijn 

afgestemd, dat er meer prestaties worden geleverd 

voor minder geld.

uiteraard is uw gedrag van invloed op het totale 

energieverbruik. Als u en uw gezinsleden graag

 lekker lang onder de douche staan, ziet u dat 

natuurlijk terug in de energierekening.

bij de bouw van een eigen woning is energiebespa-

ring een belangrijk onderdeel. het grootste deel van 

het totale energieverbruik gaat op aan verwarming 

van uw woning. door steeds betere 

isolatietechnieken neemt dit energieverbruik af. 

daar staat weer tegenover dat ons persoonlijke 

energieverbruik juist toeneemt. tel maar eens

 hoeveel elektrische apparaten bij u in huis staan. of 

hoe vaak u in bad gaat. het aandeel 

huishoudelijk energieverbruik is de afgelopen jaren 

enorm gegroeid en neemt nog steeds toe.

zodra uw huis af is, krijgt u te maken met 

energiekosten. de hoogte van uw energiekosten 

hangt nauw samen met uw levensstijl maar ook met 

de uitvoering van uw woning. juist door bij de bouw 

van de woning te investeren in energiebesparende 

maatregelen kunt u uw energiekosten verlagen.

tijdens de ontwerpfase van uw woning moet u een 

aantal zaken goed in de gaten houden:

ï� GH�OLJJLQJ�HQ�RULQWDWLH�YDQ�GH�ZRQLQJ�WHQ�� �

 opzichte van de zon 

ï� GH�LVRODWLH�YDQ�GH�ZRQLQJ

ï� KHW�YHQWLODWLHV\VWHHP�LQ�GH�ZRQLQJ

ï� ZDUPWHYHUOLHV�GRRU�ZDWHU

ï� GH�RSZHNNLQJ�YDQ�ZDUPWH�YRRU�

 de centrale verwarming

ï� GH�RSZHNNLQJ�YDQ�ZDUP�ZDWHU�YRRU�

 bijvoorbeeld douchen

Een duurzame woning is de eerste stap naar een duurzame 
levensstijl. Duurzaamheid is een breed begrip, waarbij het 
aspect energie een grote rol speelt.

duurzAAmheId 
& energIe

de ligging en oriëntatie van uw woning vormen 

belangrijke factoren bij het energieverbruik. de 

zon is een gratis energiebron die u optimaal kunt 

benutten. het is dan ook aan te raden daar 

rekening mee te houden bij de start van het

 ontwerp van uw woning. zo is een noord-zuid 

oriëntatie met de grotere glasoppervlakken op 

het zuiden, in combinatie met buitenzonwering, 

gunstig voor het energieverbruik en het comfort

 van de woning. ook de oriëntatie van het dak 

speelt een rol. denk daarbij aan de plaatsing van 

zonnepanelen of een zonneboiler. of misschien 

wilt u wel de hele woning voorzien van een 

vegetatiedak.

de lIggIng en orIËntAtIe vAn uw 
wonIng ten oPzIchte vAn de zon
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duurzAAmheId 
& energIe

Energieverbruik
het elektriciteitsverbruik wordt gemeten in 

‘kilowattuur’ (kwh). om u richting te geven over 

het verbruik: een gezin met 2 kinderen verbruikt 

4000 tot 5000 kwh in een jaar. het gasverbruik 

wordt gemeten in m3. het verbruik is sterk 

afhankelijk van het type woning en het bouwjaar. 

het gemiddelde gasverbruik van een woning in 

nederland bedraagt 1.600m3. het warmtever-

bruik bij een aansluiting op stadsverwarming 

wordt gemeten in ‘gigajoules’ (gj). het gemiddeld 

huishouden verbruikt 32 gj per jaar.

%URQ��0LOLHXFHQWUDDO�����

Eisen van de overheid
de overheid stelt eisen aan de energiezuinigheid 

van uw woning. een woning moet voldoen aan een 

PD[LPDOH�HQHUJLHSUHVWDWLH�FRIĆ�FLQW��(3&���3HU�

1 januari 2015 wordt de epceis voor woningen 

aangescherpt, van 0,6 naar 0,4. Voor het indienen 

van de omgevingsvergunning, voorheen 

bouwvergunning, moet u een epc-berekening 

laten maken. de gemeente controleert deze 

berekening.

kiest u ervoor uw huis nog beter te 

isoleren? dan kunt u het beste de zwakste 

schakels aanpakken: de kozijnen en het glas.

besparing in euros
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%URQ��&%6
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transMissiEvErliEZEn zijn alle 

warmteverliezen door de ‘buitenschil’ 

van een gebouw: het dak, de  vloeren 

boven buiten-omgeving, kruipruimte of 

grond, de buitenmuren en alle ramen.

vEntilatiEvErliEZEn 

Voor de gezondheid van de gebruikers 

in het gebouw zelf is het noodzakelijk 

dat er voldoende wordt geventileerd. 

maar ventileren betekend ook 

warmteverlies. 45% van de warmte gaat 

verloren, door bewuste en onbewuste 

YHQWLODWLH��H[Ć� OWUDWLH��

DE waRMtEVERliEzEN kaN MEN iN GRotE lijNEN iNDElEN iN:

tRaNsMissiEVERliEzEN EN VENtilatiEVERliEzEN.
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6FKHPD��k�,&�'X%R�

6FKHPD��k�,&�'X%R�
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Een energiezuinige woning is goed 
geïsoleerd. Goede isolatie is als een 
extra jas om uw woning waardoor u 

minder hoeft te stoken. Een goed 
geïsoleerde woning is bovendien een 

waardevaste investering.

wist u dat een kozijn met dubbel glas (hr++ glas) 

zevenmaal slechter isoleert dan geïsoleerde dichte 

delen in een gevel? een volledig glazen gevel is dus 

een echte energievreter!

maar u wilt natuurlijk wel voldoende daglicht in 

uw woning. dat is nodig voor uw gezondheid en de 

leefkwaliteit. samen met uw architect of aannemer 

kunt u uitrekenen hoeveel glas u daarvoor nodig 

heeft. Als vuistregel geldt een glaspercentage van 

circa 40% van de gevel als optimum. let wel op de 

oriëntatie van de gevel. een raam op het zuiden 

is een wereld van verschil met een raam op het 

noorden. 

een goede kierdichting is ook erg belangrijk. let 

tijdens het bouwen van uw huis vooral op 

dakdoorvoeren van het ventilatiesysteem en 

doorvoeren van de riolering en kruipluiken. deze 

moeten rondom goed worden afgedicht.

 

in de tabel hiernaast vindt u een indicatie van 

de technische waarden van een goed geïsoleerd 

huis. die kunt u opgeven aan de aannemer en de 

architect. hoe hoger de rc-waarde, hoe beter de 

isolatie. het bouwbesluit stelt als minimum eis een 

rc-waarde van 3,5 m²k/w.  

de isolatiewaarde van ramen en deuren wordt 

aangegeven met een u-waarde. hoe lager de 

u-waarde, hoe beter. let op: houten kozijnen en 

kunststof kozijnen halen makkelijker een lage 

u-waarde, en isoleren dus beter, dan aluminium 

kozijnen. 

kiest u ervoor uw huis nog beter te isoleren, dan 

kunt u het beste de zwakste schakels aanpakken: 

de kozijnen en het glas. dit kan in twee stappen:

1. verbeterde houten of kunststof kozijnen;

2. drievoudige beglazing (hr+++ glas).

hiernaast vindt u de waarden van deze verbeterde 

opties, die u als voorbeeld kunt opgeven bij de 

aannemer en architect. let op: als er drievoudige 

beglazing wordt toegepast, is het van belang dat 

niet alleen het glas, maar ook de kozijnen worden 

verbeterd.

de IsolAtIe vAn 
de wonIng

kierdichting 
kierdichting wil zeggen geen kieren en spleten meer, waar de 

koude lucht (tocht) ongecontroleerd binnen kan komen.  

Deze koude lucht moet weer verwarmd worden en dat kost 

energie. Naden en kieren dicht maken met tochtbanden of 

ander materiaal vermindert het energieverbruik, omdat er 

minder warmte verloren gaat. 
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���'H�LVRODWLHZDDUGH�YDQ�HHQ�UDDP�EHVWDDW�XLW�GH�

LVRODWLHZDDUGH�YDQ�KHW�JODV�HQ�GH�LVRODWLHZDDUGH�

YDQ�KHW�NR]LMQ��(HQ�8�ZDDUGH�YDQ�KHW�UDDP�YDQ�����

:�Pt.�NDQ�ELMYRRUEHHOG�ZRUGHQ�JHKDDOG�GRRU�HHQ�

8�ZDDUGH�YDQ�KHW�JODV��+5����JODV�YDQ����:�Pt.�

HQ�HHQ�8�ZDDUGH�YDQ�KHW�NR]LMQ�YDQ�����:�Pt.�

toepassen van verbeterde houten/ kunststof 
kozijnen:
Raam: u = 1,4 w/m²k (glas en kozijn samen)

bijvoorbeeld door:

Glas: u = 1,0 w/m²k

kozijn: u = 2,0 w/m²k

toepassen van drievoudige beglazing 
(hR+++ glas):
Raam: u = 1,0 w/m²k (glas en kozijn samen)

bijvoorbeeld door:

Glas: u = 0,6 w/m²k

kozijn: u = 1,6 w/m²k

Richtwaarden voor een goed 
geïsoleerde woning:
begane grondvloer: Rc = 4,5 m²k/w

Gevel: Rc = 4,5 m²k/w

Dak: Rc = 5,0 m²k/w

Voordeur: u = 2,0 w/m²k

Raam (*): u = 1,7 w/m²k

kierdichting: qv;10 = 0,625dm3/ms2

beperken glaspercentage in de gevel < 40%

hoe goed het glas isoleert, hangt af van de u-waarde. hoe lager de u-waarde des te 

beter de isolerende werking. 

spouw gevuld
met lucht

spouw gevuld
met argon (gas)

*ODV�PHW�ZDUPWHUHć�HFWHUHQGH�
coating en argon

biNNENbuitEN

ENkElGlas
u = 5,8

DubbElGlas
u = 2,8

hR++ Glas
u = 1,2

DRiElaaGs Glas
u = 0,6

u-waarde glas

hr++ glas heeft een maximale u-waarde van 1,2 w/m2k en isoleert ruim 50% beter 

dan de eerste generatie dubbel glas. drielaags glas isoleert nog eens twee keer zo goed.

6FKHPD��k�,&�'X%R�
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balansventilatie of natuurlijke aanvoer?
bij een traditionele nieuwbouwwoning zorgt een 

ventilatiebox voor de ventilering. deze box zuigt 

lucht af van de badkamer, wc en de keuken. door 

ventilatieroosters in de gevel komt verse, gezonde 

en frisse lucht de woning binnen. hierdoor komt 

in de winter koude buitenlucht in de woning die 

weer moet worden verwarmd. dat kost natuurlijk 

energie!

met een energiezuinig ventilatiesysteem kunt u 

juist energie besparen op het verwarmen van uw 

woning. er zijn twee soorten energiezuinige  

ventilatiesystemen op de markt.

ï� +RRJUHQGHPHQW�EDODQVYHQWLODWLH�PHW�ZDUPWH�

 terugwinning (balansventilatie);

ï� 1DWXXUOLMNH�DDQYRHU�GRRU�PLGGHO�YDQ�URRVWHUV�

 in de gevel en mechanische afvoer in

 combinatie met intelligente regelingen zoals  

 tijdsturing of aanwezigheidssturing 

 (co2-sturing). 

balansventilatie
balansventilatie gebruikt de warmte uit de  

afgezogen lucht om koude buitenlucht voor te 

verwarmen. deze voorverwarmde lucht wordt 

via kanalen in de woon- en slaapkamers geblazen. 

hierdoor gaat een minimale hoeveelheid warmte 

verloren. het systeem verbruikt wel wat meer 

ventilatorenergie. de aanvoer van lucht wordt 

 namelijk mechanisch ingeblazen, dus niet via 

roosters in de gevel.

Natuurlijke aanvoer met
intelligente regelingen
kiest u ervoor om de ventilatielucht via roosters in 

de gevel de woning binnen te laten komen dan kan 

geen warmteterugwinning worden toegepast. de 

warmte uit de afgezogen lucht gaat daarom  

verloren. toch kunt u energie besparen. door  

middel van intelligente sturing van de venti-

latieroosters wordt alleen (koude) verse lucht 

toegevoerd als er daadwerkelijk mensen in de 

vertrekken van de woning aanwezig zijn. dit kan 

met tijdsturing die door de bewoners kan worden 

geprogrammeerd of met co2-sturing.

goed Isoleren, goed 
ventIleren. het 

ventIlAtIesysteem 
In uw wonIng

Goed isoleren ligt voor de hand, maar zeker zo belangrijk is het 
goed ventileren van uw woning. Met andere woorden: uw huis 

moet niet potdicht zitten. Voor uw gezondheid en comfort is 
een goed ventilatiesysteem noodzakelijk. bovendien kan zo’n 

systeem bijdragen aan een gunstig energieverbruik.
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%URQ��k�OWKR�'DDOGHURS
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co2-sensoren meten de hoeveelheid co2 in de 

woning. Als u aanwezig bent in bijvoorbeeld de 

woonkamer, zal daar de hoeveelheid co2  

toenemen. de hoeveelheid ventilatielucht wordt 

hierop aangepast. hierdoor gaat een minimale 

hoeveelheid warmte verloren. met dit systeem 

gaat meer warmte verloren dan bij   

balansventilatie, maar het verbruikt minder  

ventilatorenergie omdat de lucht op natuurlijke 

wijze wordt aangevoerd.

beide systemen besparen evenveel energie ten 

opzichte van het traditionele nieuwbouwsysteem. 

toch iets om over na te denken.

zie ook het hoofdstuk duurzaamheid en uw  

gezondheid over ventilatie.

kozijn doorsnede ventilatierooster
een zelfregulerend ventilatierooster zorgt ervoor 

dat het zich bij tocht of harde wind met behulp van 

een mechanische klep vanzelf sluit. hierdoor hoeft 

het rooster nooit handmatig te worden dichtgezet en 

tegelijkertijd blijft de woning voldoende geventileerd.

%URQ��k�'8&2
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hoe komt u aan warmte en warm tapwater 
in uw woning?  De coendersbuurt krijgt een 
zogenaamd klein collectief wko-systeem, 
waarbij de warmte en koude in de bodem 
wordt opgeslagen. Via een collectief  
distributienet wordt bronenergie aan uw 
woning geleverd waar het met een  
combi-warmtepomp wordt opgewerkt naar 
40-55° voor ruimteverwarming of warm 
tapwater. in de zomer kan met het systeem 
gekoeld worden.
 

wArmte In uw 
wonIng

Voor alle woningen in nieuw delft geldt een aan-

sluitplicht, dat wil zeggen dat u verplicht bent aan 

te sluiten op het collectieve warmtenet. de aanleg, 

het onderhoud en exploitatie van het collectieve 

warmtenet, inclusief de  combi-en warmtepompset) 

worden verzorgd door een warmteleverancier. met 

deze leverancier zijn door de gemeente delft vooraf 

heldere afspraken gemaakt over onder meer de  

aansluitbijdrage en vastrecht. de leverancier is 

verplicht binnen deze afspraken uw woning aan te 

sluiten op het collectieve warmtenet en uw woning 

continue van warmte te voorzien. 
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open systemen
bij energieopslag met een open systeem wordt 

warmte en koude opgeslagen in een aquifer; een 

watervoerend pakket in de bodem. in de zomer 

wordt uit de koude bron koud grondwater 

onttrokken waarmee gekoeld wordt. het 

RSJHZDUPGH�ZDWHU�ZRUGW�JH±QĆ� OWUHHUG�LQ�GH�

warme bron. in de winter wordt dit proces 

omgedraaid. Veel gebruikte namen voor open 

systemen zijn warmte-koudeopslag (wko) en 

koude- warmteopslag (kwo). een open systeem 

kan gebruikt worden vanaf circa 50 woningen en 

bijvoorbeeld kleine utiliteit.

energieopslag 
in de bodem
met energieopslag in de bodem of bodemenergie 

kunnen gebouwen op een duurzame manier 

verwarmd en gekoeld worden.

het principe van bodemenergie is dat in de zomer 

wordt gekoeld met winterkoude en in de winter 

wordt verwarmd met zomerwarmte die 

opgeslagen is in de bodem. hierdoor zijn de 

jaarlijkse gas/energie kosten lager en ontstaat 

minder co2-uitstoot dan bij een conventioneel 

systeem zoals een cV-installatie. er bestaan open 

en gesloten bodemenergiesystemen, beide werken 

met een warmtepomp. 

gesloten systemen
een andere techniek om thermische energie aan de 

bodem te onttrekken is via een gesloten systeem. 

een gesloten systeem onttrekt geen grondwater. 

een gesloten systeem heeft één of meerdere 

lussen in de grond die door geleiding warmte of 

koude onttrekken. een andere naam voor een 

gesloten systeem is bodemwarmtewisselaar. 

gesloten systemen kunnen ook toegepast worden 

bij individuele woningen. 

%URQ��k�*HPHHQWH�'HOIW

%URQ��k�*HPHHQWH�'HOIW
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houd de warmwaterleidingen kort 
bij het ontwerpen van een woning is het belangrijk 

om warmteverlies van leidingen zoveel mogelijk 

te beperken. het meeste warme water wordt 

verbruikt in de badkamer. wist u dat van het totale 

warmwaterverbruik meer dan 80% gaat naar het 

douchen?

om energie te besparen kunt u het beste de leng-

tes van de aanvoerleidingen van warm water naar 

badkamer en keuken zo kort mogelijk houden. Als 

uw woning wordt aangesloten op 

stadsverwarming, komt de warmte uw woning 

binnen in de meterkast. de meterkast moet van 

het nutsbedrijf altijd bij de voordeur worden 

geplaatst.

de badkamer kan dus het beste op de 1e verdie-

ping boven de entree van de woning komen, zie  

voorbeeldplattegronden. uiteraard moeten de 

leidingen ook worden geïsoleerd, het is belangrijk 

om tijdens de bouw te controleren of dit ook 

daadwerkelijk gebeurt.

Douchepijp wtw. hoe werkt het?
douchen doen we elke dag. dus juist met het

douchen kunt u veel besparen. een douche kan 

worden uitgevoerd met douchepijp met 

warmteterugwinning (wtw). een douchepijp 

wtw werkt als volgt: warm afvoerwater uit de 

douche stroomt via een pijp naar beneden. deze 

pijp is dubbelwandig en ongeveer 2 meter lang. 

hierdoor kan langs het warme afvoerwater de 

koud wateraanvoer van de douche stromen,

 waardoor het koude water wordt voorverwarmd. 

zo kan circa 20% worden bespaard op het 

verwarmen van het douchewater. de douchepijp 

wtw moet verticaal worden geplaatst en kan dus 

alleen worden toegepast als de badkamer op de 

verdieping is gelegen.

wArmteverlIes 
door wAter

%URQ��k�OWKR�'DDOGHURS

%URQ��k�*HPHHQWH�'HOIW
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De zon is bij uitstek geschikt om op een 
duurzame manier energie op te wekken.

op kleinere schaal kan makkelijker energie worden 

gehaald uit de zon. op dit ogenblik zijn er twee 

systemen voor zonne-energie op de markt:

ï�=RQQHERLOHU�YRRU�ZDUP�WDSZDWHU

ï�=RQQHSDQHOHQ�YRRU�JURHQH�VWURRP

zonneboiler of 
zonnepanelen?
hoe werkt een zonneboiler?
een zonneboiler levert warm tapwater en maakt 

gebruik van door de zon afgegeven warmte. deze 

warmte wordt opgevangen door een  

zonnecollector op het dak van uw woning en opge-

nomen door water met antivries. dat bevindt zich 

in een buizensysteem onder het oppervlak van de 

collector. de warmte wordt vervolgens  

overgedragen aan het leidingwater. het warme 

water wordt in een boilervat opgeslagen tot het 

wordt gebruikt. zonneboilers kunnen tot 50% van 

het totale warmwaterverbruik opwekken. een 

zonneboiler is zeer geschikt voor een woning in 

combinatie met een hr-ketel. om leidingverliezen 

te beperken is het van belang het boilervat direct 

bij de zonnecollectoren en de hr-ketel op zolder 

boven te badkamer te plaatsen.

om de warmte optimaal te kunnen benutten 

wordt een zonneboiler met zonnecollectoren van 

maximaal drie vierkante meter geadviseerd. Vooral 

als u of uw kinderen regelmatig in bad gaan is een 

zonneboiler interessant.

de zonnecollectoren van uw zonneboiler  

produceren de grootste opbrengst als ze worden 

geplaatst onder een hoek van 25-40° met een 

zuidoost- tot zuidwest-oriëntatie. bij de oriëntatie 

van uw dak kunt u hiermee rekening houden.

duurzAme energIe 
oPwekken

< 980

980 - 995

995 - 1010

1010 - 1025

1025 - 1040

1040 - 1055

1055 - 1070

> 1070

globale instraling 
kwh/m2

instralingsdiagram

de zon in nederland
over de hele wereld genomen levert de 

zon 120.000 tw. 

tegen een wereldwijde energie-

behoefte van 16 tw is dit immens veel. 

de energie kan door 

technische beperkingen 

tot heden maar 

voor een klein deel 

worden gewonnen.

zonne-energie geïnstalleerd in nederland:

2010 100 Mw

2011 130 Mw

2012 180 Mw

het in 2012 geïnstalleerde vermogen van 180 Mw 

levert voldoende stroom voor 180.000 huishoudens.

6FKHPD��k�,&�'X%R�
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hoe werken zonnepanelen?
zonnepanelen worden geplaatst op het dak van uw 

woning en worden via een omvormer 

 aangesloten op het elektriciteitsnet van de 

woning. de photovoltaïsche cellen (pV-cellen of 

zonnecellen) in de zonnepanelen zetten  

zonnestraling om in elektriciteit.

zonnepanelen hebben de grootste opbrengst als 

ze worden geplaatst onder een hoek van 25-40° 

met een zuidoost- tot zuidwest-oriëntatie. met de 

huidige stand van de techniek bedraagt de  

opbrengst circa 100-120 kwh per jaar per  

vierkante meter paneel van 140 watt piekvermo-

gen. 

in de coendersbuurt moeten alle woningen 

 uitgerust worden met een systeem voor  

photovoltaïsch zonne-energie van minimaal 2250 

wp.

werking zonnestroom

Pv Panelen:
orientatie: ZO - ZW

dakhelling: 30 - 60 graden

1

2

3

4

Een zonnepaneel bevat een groot aantal zon-
QHFHOOHQ�� 'H]H� EHVWDDQ� XLW� VXSHUGXQQH� ODDJMHV� 
KDOIJHOHLGHQG�PDWHULDDO��
Onder invloed van zonlicht ontstaat tussen de 
ODDJMHV� HHQ� VSDQQLQJVYHUVFKLO� HQ� JDDW� HU� VWURRP�
ORSHQ��
Zonnepanelen geven een spanning van 12 tot 45 
YROW�JHOLMNVWURRP�

1

de omvormer zorgt ervoor dat de stroom van de 
SDQHOHQ� RPJH]HW� ZRUGW� YDQ� JHOLMNVSDQQLQJ� QDDU�
ZLVVHOVSDQQLQJ�� 'H� RSJHZHNWH� VWURRP� ZRUGW� QX�
EUXLNEDDU�YRRU�HOHNWULVFKH�DSSDUDWHQ�

2

via een aparte groep in de meterkast wordt de 
stroom geleverd aan het interne 
HOHFWULFLWHLWVQHW�

3
als overdag de zonnepanelen meer stroom opwek-
ken dan nodig is, gaat de overtollige stroom het  
HOHNWULFLWHLWVQHW�RS�HQ�PHQ�ZRUGW�VWURRPSURGXFHQW�

4

Een compleet systeem bestaat uit Pv-panelen, omvormer, kabels en het mon-

WDJHV\VWHHP�� %LM� QHWJHNRSSHOGH� V\VWHPHQ� ZRUGW� GH� VWURRP� XLW� KHW� SDQHHO�  

PLGGHOV�HHQ�RPYRUPHU�EUXLNEDDU�YRRU�HOHNWULVFKH�DSSDUDWHQ���

%URQ��k�*HPHHQWH�'HOIW

6FKHPD��k�,&�'X%R�
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Verwarmen
uw stookgedrag is van grote invloed op het  

energieverbruik van uw woning. 

even een rekenvoorbeeld: de energiebesparing bij 

stoken op 18°c ten opzichte van stoken op 22°c 

kan bij een gemiddelde nieuwbouwwoning oplopen 

van €3250 tot €3350 per jaar, afhankelijk van de 

grootte, het type woning en de energieprijzen.

let op: nieuwbouwwoningen worden 

 tegenwoordig steeds meer voorzien van 

 vloerverwarming. dit systeem zorgt voor een 

stabiele temperatuur en werkt vooral goed als de 

temperaturen in de woning niet te veel 

 schommelen. er wordt daarom geadviseerd om bij 

vloerverwarming de thermostaat ’s avonds en bij 

afwezigheid niet meer dan 2-3°c terug te draaien 

van ten opzichte van de gewenste temperatuur.

Niet alleen zingen, maar ook energie 
besparen tijdens het douchen. 
bijna 20% van het gasverbruik in huis gaat op aan 

warm water. de douche is de grootste  

waterverbruiker. 

het waterverbruik van een gemiddelde douche-

beurt van 8 minuten is ongeveer 70 liter.  met het 

gebruik van een waterbesparende douchekop, ook 

wel bekend als spaardouchekop, kunt u eenvoudig 

water en energie besparen zonder comfort in te 

leveren.  

ten opzichte van een standaard douchekop be-

spaart een spaardouchekop 20 procent op  

water- en energiegebruik. Voor een gemiddeld 

huishouden komt dit neer op  een besparing van 9,5 

m3 warm water en 60m3 gas per jaar samen goed 

voor € 50 euro. ten opzichte van een rainshower 

bespaart een spaardouchekop zelfs 50 procent. 

de besparing valt zelfs nog hoger uit als er langer 

dan 8 minuten wordt gedoucht, als het om een  

comfortdouche gaat of als het water wordt  

verwarmd met een warmwatertoestel dat meer 

dan 10 liter per minuut geeft.

duurzAAm wonen  
Als levensstIjl

Met alleen de bouw van een duurzaam 
huis bent u er natuurlijk niet, al bent u 

wel een heel eind op de goede weg. het 
is minstens zo belangrijk dat u stilstaat 

bij uw persoonlijke energieverbruik. 
Duurzaam wonen is een levensstijl.

  

  

%URQ��k�OWKR�'DDOGHURS
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hEt bElaNG VaN watER bEsPaREN zit hEM iN NEDERlaND NiEt DiREct

iN DE schaaRstE aaN watER, MaaR: 

ï� in het energieVerbruik bij het zuiVeren VAn het drinkwAter

ï� in het energieVerrbuik bij het trAnsporteren VAn wAter 

ï� in het VerwArmen VAn wArm tApwAter 

ï� in het trAnsporteren en zuiVeren VAn het AfVAlwAter
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500 liter € 1 per jaar
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7000 liter € 10 per jaar

waterbesparende douchekop kiezen

in de bouwmarkt of sanitairwinkel staat niet altijd ‘spaardouche’ op de 

verpakking van de douchekop. let bij aankoop daarom op het aantal 

OLWHU�ZDWHU�GDW�GH�GRXFKHNRS�GRRUODDW��HHQ�VSDDUGRXFKH�JHHIW�RIĆ�FLHHO�

maximaal 6,9 liter/minuut.

op de verpakking kan ook een volumestroomklasse staan: die geeft ook 

aan hoeveel water de  douchekop doorlaat. klasse z is het zuinigst met 

warm water (zie tabel). 

%URQ��0LOLHX�&HQWUDDO

Volumestroomklasse Volumestroom (warm water, bij gangbare waterdruk)

z (spaardouche) 4,3 - 6,9 l / min

A 7,0 - 8,7 l / min

s (standaard) 8,8 - 11,5 l / min

b 11,6 - 14,4 l / min

c (comfort douche) 14,5 - 17,3 l / min

c 17,4 - 21,9 l / min

6FKHPD��k�,&�'X%R�
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Verlichting
misschien ten overvloede, maar toch: gebruik 

zoveel mogelijk spaarlampen in uw woning. Als u 

inbouwspots aanbrengt in bijvoorbeeld keuken en 

badkamer, denk dan ook aan energiezuinige led-

spotjes. Veruit de meeste energie kunt u besparen 

door de verlichting uit te zetten in vertrekken waar 

niemand aanwezig is. een lamp met sensor kan 

zinvol zijn voor ruimtes die slechts kort gebruikt 

worden, zoals garage, schuur, zolder, berging of 

toilet.

huishoudelijke apparatuur
bij de bouw van een nieuwe woning hoort ook 

de aanschaf van een nieuwe keuken. let bij de 

aanschaf van uw keukenapparatuur ook op het 

energielabel. het energielabel geeft met de klassen 

A tot en met g de zuinigheid aan van een apparaat. 

A is het meest zuinig, g het minst. let op: voor 

koelkasten, vriezers en wasmachines is A niet de 

hoogste klasse; deze apparaten kunnen ook A+ of 

A++ dragen. bij wasmachines betekenen de extra 

plussen dat het apparaat zuinig omgaat met water

HQ�HIĆFLQW�FHQWULIXJHHUW�

u kunt uw energieverbruik ook verminderen door 

DSSDUDWHQ�HIĆFLQWHU�WH�JHEUXLNHQ��(QNHOH�WLSV�

ï� /DDW�DSSDUDWHQ�PLQGHU�YDDN�LQ�GH�VWDQG�E\�� �

 stand staan. sluit ze aan op het stopcontact met  

 een bespaarstekker die de stand-by stand   

 volledig uitschakelt.

ï� 'RH�GH�ZDV�RS�ODJH�WHPSHUDWXUHQ��ELMYRRUEHHOG���

 op 30 in plaats van 60 graden.

ï� %HSHUN�KHW�JHEUXLN�YDQ�XZ�ZDVGURJHU�GRRU�KHW���

 reserveren van ruimte voor het drogen van uw   

 was, bijvoorbeeld op zolder.

ï� 'RRU�WH�NLH]HQ�YRRU�HHQ�ZDVPDFKLQH�PHW�KRJHU��

 centrifugetoerental, vraagt u minder energie   

 van de wasdroger. 
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type lamp

spaar- en ledlampen

halogeenlampen

gloeilampen

energielabel

A en b

b, c en d

e, f en g

besparing elektriciteit

85 %

30 - 50 %

0 %

o
V

e
r

z
ic

h
t

 l
A

m
p

e
n

leVensduur
(uur)

rendement
(lumen/wAtt)

gloeilAmp 1000 12 - 15

hAlogeen 4000 20

spAArlAmp 8000 60

tl8 lAAg frequent 6000 85

tl5 hoog frequent 22000 100

led 15000 - 50000 20 - 100

Voor lED geldt; hoe lager de verlichtingssterkte, hoe hoger het rendement.

inVestering eenmAlig: € 250,- 

totAle bespAring per jAAr: € 850,-
gemiddelde investering bij een standaard woning en gemiddelde situatie

%URQ��k�*HPHHQWH�'HOIW

6FKHPD��k�,&�'X%R�
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De insteek was een zogenoemd ‘passief-huis’, maar 
uiteindelijk werd dat het net niet. Veel belangrijker 
vindt torsten Gerhardt dat zijn Delftse woning erg 
energiezuinig is.

nadat hij drie jaar geleden een kavel aan de kastanjewetering had  

gekocht, had gerhardt een duidelijk doel voor ogen. zijn nieuwe 

woning mocht in elk geval niet méér energie verbruiken dan zijn oude 

huis in tanthof, dat 2,5 keer zo klein was. die missie is geslaagd, al ging 

dat niet zonder horten of stoten. 

gerhardt wilde namelijk een passiefhuis (mag niet meer dan 15 kwh/

m² per jaar verbruiken voor ruimteverwarming) laten bouwen. dat 

kan worden bereikt door een doordacht ontwerp en slimme  

voorzieningen, maar door fouten in het ontwerp bleek de  

passief-doelstelling niet haalbaar. passiefhuizen zijn vooral bekend in 

duitsland en oostenrijk, reden waarom gerhardt het achteraf bezien 

anders had willen aanpakken. “in duitsland, maar ook in belgië, is veel 

meer kennis over duurzaam bouwen. ik ging in zee met een  

nederlandse architect die nog nooit met een passiefhuis te maken 

had en hij heeft gewoon fouten gemaakt. een volgende keer zou ik bij 

de keuze van de architect beter opletten of hij wel genoeg kennis en 

ervaring heeft met passief bouwen.’’ 

de wInst vAn duurzAAm Investeren
Familie Gerhardt houdt 
ecologische voetafdruk laag
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Dikke muren
want dat is het positieve van het verhaal: uiteindelijk heeft gerhardt 

een schitterend huis met zeer lage energiewaardes. dat begint al met 

de 48 centimeter dikke muren en driedubbel-plus glas. gerhardt: “ik 

begrijp niet dat er nog nieuwbouwhuizen worden gemaakt met bijna 

bordkartonnen muren. met dikke muren kun je wat betreft isolatie-

waardes al zóveel winnen.” en over makkelijke winst gesproken: de 

brievenbus zit niet in de deur, maar ‘los’ aan een buitenmuur. “een  

brievenbus in je deur is eigenlijk een raam dat altijd openstaat:  

energetisch gezien een ramp dus.’’ 

Verder zit het huis vol met meest nagenoeg onzichtbare, maar slimme 

oplossingen. zo is bijvoorbeeld de deur naar de kelder uitgerust met 

een soort plint die aan de binnenkant omhoog komt als de deur wordt 

gesloten, zodat er geen wind onder de deur ontsnapt. in duitsland 

wordt dat al vaak toegepast, in nederland is het nog nagenoeg  

onbekend.

Met dank aan het grondwater
in de kelder zit misschien wel het meest revolutionaire onderdeel van 

de woning. naast een warmtewisselaar en warmtepomp (‘bijna stan-

daard tegenwoordig’) heeft gerhardt zijn woning laten  

uitrusten met een warmte-koudesysteem dat het grondwater, dat 

in delft relatief hoog staat, slim te gebruiken: in de zomer wordt het 

grondwater gebruikt om te koelen, ’s winters wordt het benut om de 

lucht te verwarmen. gerhardt wijst in de kelder op zijn leidingen. ,,dit 

is geen hightech, maar een standaardpomp en standaardleidingen met 

basale techniek, dus makkelijk toe te passen. dit kan iedereen in deze 

regio eigenlijk. we hebben in delft gewoon geluk dat het grondwater 

hier zo hoog staat, daardoor is het een ideaal systeem. Als het  

grondwater tientallen meters diep zit, zou het ingewikkeld worden, 

maar nu heb je eigenlijk een soort eenvoudige airco zonder  

elektriciteit.’’

Verdienen
de verwarming werkt over het beluchtingssysteem en ook extra  

schermen voor de ramen en zonnepanelen helpen om de energie-

rekening laag te houden. gerhardt: “Alles bij elkaar hebben we voor 

zo’n 20.000 euro aan extra duurzame investeringen gedaan, maar dat 

verdienen we zeker terug. eigenlijk ben je een dief van je eigen  

portemonnee als je dit soort maatregelen niét neemt, want ook de  

verkoopwaarde van je huis stijgt hierdoor. bovendien zijn banken  

soepeler met hypotheekverstrekking voor een energiezuinig huis.’’

%URQ��k�(UZLQ�'LMNJUDDI

,QWHUYLHZ�HQ�UHGDFWLH��k�/HR�YDQ�0DUUHZLMN�
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Er zijn vele manieren om uw huis 
comfortabel en gezond in te richten en 
binnen en buiten uw woning een 
aangename leefomgeving te creëren.

een checklist:

ï� 'HQN�HHQV�DDQ�KHW�JHEUXLN�YDQ�KRXW�HQ�UXEEHU�� �

 als bouwmaterialen. houten huizen zijn   

 duurzamer, niet alleen qua levensduur maar ook  

 qua gezondheid. u voorkomt er de circulatie van 

 schadelijke stoffen mee.

ï� /DJH�GUHPSHOV��EUHGH�GHXUHQ�HQ�UR\DOH�JDQJHQ�� �

 zijn een uitkomst als u moeilijk ter been bent.

ï� &RPIRUWDEHO�ZRQHQ�LV�RRN�YHLOLJ�ZRQHQ��=RUJ�� �

 dat uw nieuwe huis het ‘politiekeurmerk   

 Veilig wonen’ verdient. de kans op inbraak   

 wordt daarmee 90% kleiner.

ï� 'RPRWLFD��'DW�LV�HHQ�FKLF�ZRRUG�YRRU�DOOHUOHL�� �

 slimme elektronische toepassingen in uw huis   

 die het leven veraangenamen.

ï� =RUJ�YRRU�HHQ�JRHGH�JHOXLGVLVRODWLH��/HW�JRHG�� �

 op waar u gaat bouwen: van welke kant   

 komt het meeste geluid? isoleer goed en gebruik  

 kwalitatief goede materialen.

ï� =RUJ�YRRU�YROGRHQGH�GDJOLFKW�LQ�GH�ZRQLQJ��� �

 behalve dat u er rustig van wordt, geniet   

 u meer van het uitzicht naar buiten. ook   

 bespaart u elektriciteit omdat u minder   

 kunstlicht nodig heeft.

ï� 8LW]LFKW�HQ�RULQWDWLH�YDQ�HHQ�HYHQWXHOH�WXLQ��� �

 terras en balkon op westen-zuiden-oosten.

ï� 1DWXXU�RP�KHW�KXLV�]RDOV�JURHQH�WXLQ��

 vegetatiedak, eventuele waterpartij, speciale   

 dakpannen voor vogels, planten voor vlinders,   

 ruimte voor andere insecten en -eters om   

 het huis zorgt voor een prettigere 

 woonomgeving.

Het belang van een goede gezondheid hoeven we u niet 
uit te leggen. Toch wonen heel veel mensen in een woning 
waar stoffen circuleren die een allergische reactie kunnen 
veroorzaken. Zo beïnvloedt de woning uw gezondheid en 
KHW�ZRRQFRPIRUW��(HQ�Ć�MQH��FRPIRUWDEHOH�ZRQLQJ�PHW�HHQ�
gezond binnenklimaat is daarom een belangrijk aspect van 
duurzaamheid.

duurzAAmheId 
& uw gezondheId
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omdat we onze woningen steeds beter 
gaan isoleren, is een goed 
ventilatie-systeem en het voorkomen 
van oververhitting erg belangrijk.

goede ventilatie zorgt voor een gezond klimaat in 

uw woning. zonder een goed 

ventilatiesysteem wordt uw geïsoleerde woning 

een bron van ziektekiemen. dat kan leiden tot 

klachten over uw gezondheid, van allergieën tot 

hoofdpijn.

de grootste veroorzakers van een ongezond 

binnenklimaat op een rijtje;

ï� 9RFKW��(ONH�GDJ�SURGXFHUHQ�EHZRQHUV��

 huisdieren en planten ongeveer 10 liter vocht  

 in een woning.

ï� &KHPLVFKH�VWRIIHQ�XLW�ERXZPDWHULDOHQ�HQ�

 consumentenproducten, zoals vluchtige 

 organische stoffen,  formaldehyde en radon.

ï� (HQ�WH�KRJH�ELQQHQWHPSHUDWXXU�

ï� +XLVVWRIPLMW

ï� 6FKLPPHOV

ï� )LMQ�VWRI

ï� ,QSDQGLJH�JDUDJHV��ZDDUGRRU�EHQ]LQHGDPSHQ��

 in de woning kunnen komen.

duurzAAmheId 
& uw gezondheId

%URQ��k�*HPHHQWH�'HOIW
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het is een hele kunst om goed te 
ventileren en tegelijkertijd zo min 
mogelijk energie te verliezen.

een groot nadeel van ventileren is dat het veel 

energie kan kosten. om ervoor te zorgen dat 

enerzijds voldoende ventilatielucht in de woning 

komt en anderzijds zo min mogelijk energie 

verloren gaat, zijn er verschillende 

ventilatiesystemen op de markt, zie ook het 

hoofdstuk duurzaamheid en energie.

Aan beide systemen zitten voor- en nadelen op het 

gebied van gezondheid. natuurlijke 

ventilatieaanvoer via roosters in de gevel kan 

tochtklachten veroorzaken, zeker in 

combinatie met vloerverwarming. om tocht-

klachten te voorkomen wordt aanbevolen in 

grotere ruimtes, zoals de woonkamer, meerdere 

kleine roosters te plaatsen in plaats van één groot 

rooster.

wordt gekozen voor balansventilatie, zie de 

SDUDJUDDI�RYHU�YHQWLODWLH��GDQ�PRHWHQ�GH�Ć� OWHUV�

jaarlijks worden vervangen om ervoor te zorgen 

dat de aanvoerkanalen schoon blijven. ook kan het 

systeem geluidoverlast veroorzaken. plaatsing van 

de wtw-unit op zolder in een afsluitbare ruimte 

wordt daarom aanbevolen. ook moeten de aan- en 

afvoerpijpen worden voorzien van isolatie tegen 

geluid. 

alarmerend!
8LW�HHQ�RQODQJV�YHUVFKHQHQ�RQGHU]RHN�EOLMNW�GDW�GH�YHQWLODWLH�YDQ�QLHXZERXZZRQLQJHQ�URQGXLW�VOHFKW�LV��+HW�RQGHU]RHN�YDQ�%%$�%LQQHQ���PLOLHX�

WRRQW�DDQ�GDW�GH�VLWXDWLH�QRJ�YHHO�DODUPHUHQGHU� LV�GDQ�HHQ�HHUGHU�RQGHU]RHN�YDQ�GH�9520���LQVSHFWLH�DO�DDQWRRQGH��'H� LQVSHFWLH� VWHOGH�KHW�

SHUFHQWDJH�VOHFKW�JHYHQWLOHHUGH�QLHXZERXZZRQLQJHQ�RS����WRW����SURFHQW��%%$�NRPW�RS�QDJHQRHJ�����SURFHQW�XLW��0HHU�GDQ�GH�KHOIW�YDQ�GH�

EHZRQHUV�DGHPW�EHGRUYHQ�OXFKW�LQ��%HVWHHG�GDDURP�H[WUD�DDQGDFKW�DDQ�KHW�GHVNXQGLJ�DDQOHJJHQ�YDQ�KHW�YHQWLODWLHV\VWHHP�HQ�ODDW�KHW�V\VWHHP�

JRHG�RQGHUKRXGHQ�

%URQ��k�OWKR�'DDOGHURS
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te warm
een goed geïsoleerde woning kan tot gevolg heb-

ben dat de woning in de zomer te warm wordt. bij 

een goed geïsoleerde woning kan warmte de  

woning niet gemakkelijk verlaten. Vooral als veel 

glas wordt toegepast in de zuid-, west- en oost-

gevel kan oververhitting het gevolg zijn. Achteraf 

airconditioning plaatsen doet u liever niet.

Als u toch veel glas wenst, zijn er twee methoden 

om de zon te weren.

ï� =RQZHUHQGH�EHJOD]LQJ��=7$�ZDDUGH�YDQ�������

deze beglazing heeft nagenoeg dezelfde uitstraling 

als gewoon dubbel glas.

ï� %XLWHQ]RQZHULQJ��'LW�LV�HHQ�GXXUGHUH� 

oplossing. het voordeel van buitenzonwering ten 

opzichte van zonwerend glas is dat in de winter 

JHSURĆWHHUG�NDQ�ZRUGHQ�YDQ�LQVWUDOHQGH� 

zonnewarmte. Als u kiest voor buitenzonwering is 

het verstandig als de architect deze meeneemt in 

het ontwerp van de woning.

Vloer-  en wandverwarming. 
&RPIRUWDEHO��PRRL�HQ�HIĆFLQW
'RRU�WRHSDVVLQJ�YDQ�YORHU����HQ�ZDQGYHUZDUPLQJ�

(lage temperatuur Verwarming) ontstaat een 

groot oppervlak waarmee met straling verwarmd 

kan worden. hierdoor wordt warmte overgebracht 

met een lagere temperatuur dan met gewone 

radiatoren. stralingswarmte voelt behaaglijk en 

comfortabel aan. daardoor kan er met een lagere 

temperatuur verwarmd worden, wat natuurlijk 

HHQ�VWXN�HIĆFLQWHU�LV��2RN�EHQW�X�HLQGHOLMN�YHUORVW�

van radiatoren die lelijk in het zicht staan. naast 

extra voordelen als (meer) comfort en esthetiek 

kan vloerverwarming ook gebruikt worden om 

GH�UXLPWH�HIĆFLQW�WH�NRHOHQ�LQ�FRPELQDWLH�PHW�

een bodemwarmtepomp door koud water door 

het systeem te laten stromen. lage temperatuur 

verwarming maakt ook inpassing van nieuwe, meer 

duurzame energietechnieken in de toekomst  

mogelijk, omdat deze met lagere temperaturen 

zullen functioneren.

%URQ��k�,&��'X%R

%URQ��k�,&��'X%R %URQ��k�,&��'X%R
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De productie van (bouw)materialen 
kost veel energie, water en andere 
vormen van milieubelasting. wilt u echt 
duurzaam gaan bouwen, dan is het van 
belang dat u duurzame materialen  
toepast. u dient ook het afval te  
scheiden, zodat het kan worden  
hergebruikt.

Duurzaam geproduceerd hout
kozijnen, trappen, dakconstructie, gevelpanelen, 

houten vloeren, plinten, dakgoot, schutting,  

tuinhuisje, beplating en aftimmering; in de bouw 

wordt enorm veel hout gebruikt.

gaat u duurzaam bouwen, dan moet het hout 

voor uw woning duurzaam geproduceerd zijn. 

het meest bekende keurmerk is fsc, forest 

stewardship council (raad voor goed bosbeheer). 

fsc is helaas niet altijd verkrijgbaar. gelukkig zijn 

er meerdere duurzame keurmerken.

Actuele goedgekeurde keurmerken vindt u bij 

het timber procurement Assessment committee 

(tpAc): www.tpac.smk.nl

Duurzaamheid en materiaal(her)gebruik is een voor de 
hand liggende combinatie. Het spreekt voor zich dat een 
woning die gebouwd is met duurzame materialen duurzaam 
genoemd mag worden. Dat wil zeggen materialen die 
herwinbaar zijn zoals rubber en hout. 

duurzAAmheId 
     & mAterIAAl-
gebruIk
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duurzAAmheId 
     & mAterIAAl-
gebruIk

%URQ��k�*HPHHQWH�'HOIW
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woningen kunnen zo worden ontworpen dat ze 

perfect aansluiten op de natuurlijke omgeving. 

zo ontstaat een onderling versterkend effect. 

een groen dak of een groene gevel brengt de 

natuur op een tastbare wijze terug in de bebouwde 

omgeving.

ecologisch wonen gaat een stapje verder dan 

alleen het toepassen van duurzame houtsoorten, 

afvalscheiding op de bouwplaats en afkoppeling 

van regenwater. Als u een ecologische woning wilt 

bouwen, is het belangrijk om een architect in te 

schakelen die gespecialiseerd is op dit gebied.

bij een ecologische woning kunt u denken aan:

ï� KRXWVNHOHWERXZZRQLQJ�YDQ�GXXU]DDP�

 geproduceerd hout

ï� YHJHWDWLHGDN

ï� OHHPVWXF

ï� VWURERXZ

ï� QDWXXUOLMNH�LVRODWLHPDWHULDOHQ��]RDOV�KHQQHS���

 schapenwol, kurk

ï� JHYHOEHJURHLLQJ

ï� JHHQ�XLWORJHQGH�PDWHULDOHQ�]RDOV�]LQNHQ

  dakgoten en loodslabben

Als u kiest voor een vegetatiedak is het belangrijk 

dat de constructeur rekening houdt met een ver-

hoogde dakbelasting. 

De overtreffende trap van duurzaam 
bouwen is ecologisch bouwen. 

Ecologisch bouwen doet u niet alleen 
voor uzelf, maar ook voor uw omgeving. 

tot voor kort werd deze manier van 
bouwen voornamelijk geassocieerd met 
‘wonen voor geitenwollen sokkentypes’. 

Dat is inmiddels een achterhaald 
standpunt. tegenwoordig worden er 
eco- en groenwoningen gebouwd die 

een knap staaltje moderne architectuur 
laten zien.

ecologIsch bouwen. 
de geItenwollen
sokken voorbIj

%URQ��k�*HPHHQWH�'HOIW
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Flexibel bouwen. omdat woonwensen
kunnen veranderen
u gaat zelf een woning bouwen met de bedoeling 

er zo lang mogelijk te blijven wonen. maar in de 

loop der jaren kunnen uw woonwensen  

veranderen. bijvoorbeeld omdat u wonen en 

werken wilt combineren. of u wordt ouder en u 

wilt bepaalde voorzieningen aanbrengen. het is 

daarom handig om een woning te bouwen die met 

uw veranderende behoeften mee kan groeien.: 

levensloop bestendig bouwen. 

%LMNRPHQG�YRRUGHHO�YDQ�]RèQ�ćH[LEHOH�ZRQLQJ�LV�

de hogere verkoop- en verhuurwaarde. mocht 

X�HHQ�ćH[LEHOH�ZRQLQJ�RYHUZHJHQ��QHHP�GDQ�GH�

volgende punten in de bouw mee:

ï� *RHG�JH±VROHHUGH�ZRQLQJ�HQ�YORHUYHUZDUPLQJ������

 u hoeft dan later,  bij een nieuwe indeling van  

  uw woning,  geen rekening te houden met

 radiatoren die verplaatst moeten worden.

ï� *H±VROHHUGH�JDUDJH�]RGDW�GH]H�HHQYRXGLJ�LV�

 om te bouwen tot slaapkamer of werkruimte  

 op begane grond.

ï� 0RJHOLMNKHLG�WRW�HHQ�XLWERXZ�YDQ�GH�ZRQLQJ��

  aan de achterzijde.

ï� %UHGHUH�JDQJHQ�HQ�WUDS�ZDDUGRRU�GH�ZRQLQJ��

  beter aanpasbaar is voor minder valide 

 bewoners.

ï� 'DNUDPHQ�RI�GDNNDSHOOHQ�RS�]ROGHU��]RGDW�KLHU��

  eenvoudig slaapkamers gerealiseerd kunnen  

  worden.

%URQ��k�2ULR�DUFKLWHFWHQ

%URQ��k�5RQDOG�%URQZDVVHU

%URQ��k�*HPHHQWH�'HOIW
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hergebruik van grondstoffen
niet alleen tijdens de bouw wordt afval geprodu-

ceerd maar ook tijdens de afbouw van uw woning, 

bij het inrichten en onderhouden van uw tuin en 

woning en natuurlijk in het huishouden. 

in de wet is geregeld dat het huisvuil inzamelen 

een taak van de gemeente is. in deze tijd waarin 

duurzaamheid hoog op de agenda staat, wordt 

steeds meer gekeken hoe wij als maatschappij met 

ons afval willen omgaan. door alle innovatieve 

technieken die beschikbaar zijn, is het grootste 

gedeelte, zeker 80% van ons afval, herbruikbaar. 

willen we van ons afval een herbruikbare grond-

stof maken, dan is het essentieel dat die grondstof 

zo ‘schoon’ mogelijk is. dus bijvoorbeeld geen 

plastic folie om het tijdschrift dat bij het oud papier 

ligt. of geen pindakaasresten meer in de pot die de 

glasbak ingaat.

de gemeente wil graag het afval scheiden  

stimuleren. er wordt op dit moment onderzocht 

hoe de service in delft kan worden verhoogd, 

waardoor het voor u, als inwoner van delft,  

makkelijker wordt om van uw gescheiden  

‘grondstoffen’ af te komen. Als er meer schone 

grondstoffen worden ingezameld, levert dat ook 

geld op. grondstoffen als plastic verpakkingen, 

gft, papier en karton, glas en textiel, leveren op de 

markt geld op. bovendien besparen we geld omdat 

er minder afval verbrand hoeft te worden.

Afval scheiden is dus goed voor het milieu en voor 

de portemonnee.

doet u ook mee?

bent u geïnspireerd geraakt en wilt u uw afval gaan 

scheiden? dan volgen hier enkele tips:

ï� 'HQN�JRHG�QD�RYHU�GH�LQULFKWLQJ�LQ�XZ�NHXNHQ���

 zorg voor voldoende gescheiden ‘

 grondstofbakken’. Als u eenmaal een goede  

 inrichting hebt, dan wordt het scheiden heel  

 makkelijk.

ï� %HGHQN�RRN�HHQ�LQULFKWLQJ�LQ�RI�ELM�GH�

 badkamer. hier komt bijvoorbeeld veel 

 plastic, maar ook papier vrij van verpakkingen  

 van verzorgingsproducten. Als er niet genoeg  

 ruimte in de badkamer is, dan is er misschien  

 mogelijkheid op de gang?

%URQ��k�/8=�DUFKLWHFWHQ
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het spreekt enorm tot de verbeelding: een huis laten  

verrijzen met stro als basismateriaal. toch verrijzen in Ne-

derland jaarlijks slechts enkele tientallen  

strobouwwoningen. En dat terwijl stro niet alleen een erg 

duurzaam materiaal is, maar ook zeer goede thermische en 

akoestische eigenschappen bezit, weet René Dalmeijer uit 

ervaring.

de fraaie Amsterdamse woning van dalmeijer en zijn partner is  

onmiskenbaar zijn visitekaartje. bovendien is zijn pand  

referentiewoning voor agentschap.nl. in 1998 bezocht dalmeijer,  

destijds werkzaam in de automatisering, ‘puur uit interesse’ een  

eerste europees congres over strobouw in bretagne. “maar wel met 

in mijn achterhoofd dat ik er misschien ooit zelf iets mee wilde doen.’’ 

inmiddels geniet hij al enkele jaren van zijn Amsterdamse  

zelfbouwwoning, die in meerdere opzichten hoog scoort op  

duurzaamheidslijsten. “strobouw heeft vijf keer minder impact dan 

conventionele bouw’’, aldus dalmeijer, die een zonnige toekomst  

voorziet voor de alternatieve bouwvorm, ook al omdat stro een  

restproduct is. “en dat terwijl we met een grondstoffentekort gaan 

kampen. zo is bijvoorbeeld de cementwinning in nederland eindig, 

dus we moeten op termijn sowieso duurzame, hernieuwbare 

materialen gebruiken. maar niet alleen de materialen, maar ook de 

milieubelasting van de strobouwmethode is veel lager dan  

conventionele bouw.’’

meer woonkwAlIteIt met strobouw
Meer woonkwaliteit met strobouw
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Houten skelet
strobouw kent in diverse landen verschillende verschijningsvormen. 

dalmeijer heeft voor zijn woning een bouwmethode ontwikkeld met 

een geheel houten constructie. “het skelet is in vijf dagen gebouwd.’’ 

het gaat daarbij om geprefabriceerde gevelelementen, gevuld met 

vlas. de verdiepingshoge panelen zijn afgewerkt met houten delen, 

de gevels zijn van onbehandeld lariks. een deel van de begane grond 

bestaat uit een zelfdragende strobalenwand. in het huis valt het  

aangename binnenklimaat (lucht en akoestiek) op. Volgens dalmeijer 

is dat mede te danken aan het feit dat de panelen aan de binnenkant 

zijn afgewerkt met leem. “een houtskelet heeft weinig massa, met 

leem vergroot je die massa. bovendien is het als warmtebuffer én 

akoestisch heerlijk wonen: leem dempt de lage tonen.’’

Patronen ontdekken
dalmeijer is nog steeds bezig om zijn woning verder te  

perfectioneren, onder meer met twee balkons, maar het woongenot 

is al groot. met dank aan gedegen planvorming vooraf. “mensen die 

zelf willen gaan bouwen, zou ik vooral het boek A pattern language 

(1977) van christopher Alexander willen aanraden. door het lezen 

en kijken in het boek – ook in het nederlands beschikbaar onder de 

titel ‘een patroontaal: steden, gebouwen, constructie’ – leer je zelf 

patronen te ontdekken en formuleren voor jouw huis.” 

“Verder zou ik als zelfbouwer veel voorbeelden gaan bekijken. dat 

kost veel tijd ja, net als het inschakelen van een goede ontwerper, 

maar investeringen in de planvorming verdien je later terug.  

bovendien is het ontzettend kostbaar om zaken te veranderen als je 

huis eenmaal staat. en met zelfbouw bedoel ik niet: op de steiger gaan 

staan, maar wel het ‘zelf managen’. dat is niet alleen leuk om te doen, 

PDDU�KHW�YHUJURRW�RRN�MH�GULYH�RP�HIĆFLQW�WH�]LMQ�èè

Wandverwarming
(IĆFLQW�LV�GH�$PVWHUGDPVH�VWURERXZZRQLQJ�YDQ�'DOPHLMHU�]HNHU��=R�

leeft hij op de twee bovenste etages, zodat alleen daar verwarming 

nodig is. Verder hebben de kozijnen een driedubbele afdichting, is er 

een warmtepomp en wandverwarming, heeft hij op iedere etage één 

schakelaar om alle elektriciteit direct uit te schakelen en zijn diverse 

materialen (keukentje in het gastenverblijf, toilet) gerecycled.  

bovendien is de bewoner blij met zijn groene vegetatiedak – met 

schitterend uitzicht over ijburg - en de acht zonnepanelen. “Altijd 

doen: het werkt erg motiverend om te zien wat de zonnepanelen  

opleveren, ik kijk er elke dag naar. je wordt er nog kritischer door.” 

Pionieren
en over kritisch gesproken: ondanks de lof voor zijn moderne, 

levensloopbestendige woning (die uitgerust is met een lift), ontmoet 

hij ook scepsis over strobouw. “in sommige gemeenten wordt gewoon 

gezegd: ‘zulke gekkigheid willen we niet’. het is de angst voor het 

vreemde, wat dat betreft zijn strobouwers pioniers. Aan de andere 

kant zie je dat het, juist in stedelijke omgevingen waar de  

infrastructuur voor duurzame bouw al bestaat, prima kan werken. 

en dat tegen vergelijkbare bouwkosten als conventionele bouw. dat 

bewijzen vooral particulieren die niet alleen oog hebben voor de 

bouwkwaliteit, maar vooral voor de woonkwaliteit.’’

Vijf misverstanden over strobouw weerlegd
ï� +RRLNRRUWV��9DQ�VWUR�NULMJ�MH�JHHQ�KRRLNRRUWV��ZDQW�LQ�VWUR�]LWWHQ�DOOHHQ�KDOPHQ��

ï� %UDQG��,Q�WHJHQVWHOOLQJ�WRW�GH�HHUVWH�DVVRFLDWLHV��VWURERXZ� �EUDQGJHYDDUOLMN��EOLMNHQ�WZHH�FHQWLPHWHU�GLN�EHSOHLVWHUGH�VWUREDOHQ

� �EUDQGZHHUVWDQG����PLQXWHQ��XLWVWHNHQG�EUDQGZHUHQG��ZLM]HQ�GLYHUVH�EUDQGWHVWV�XLW��

ï� 2QJHGLHUWH"�6WUR�EHVWDDW�XLW�GURJH�VWHQJHOV��WHUZLMO�PXL]HQ�HQ�DQGHU�RQJHGLHUWH�RS�]RHN�]LMQ�QDDU�YRHGLQJVVWRIIHQ��

� $OV�VWUREDOHQ�ZDQGHQ�JRHG�EHSOHLVWHUG�]LMQ��]XOOHQ�GLHUHQ�GH�ZDQGHQ�RRN�OLQNV�ODWHQ�OLJJHQ�DOV�QHVWSODDWV��

ï� /LFKWJHZLFKW��(HQ�OLFKWJHZLFKW�KXLV�ZDDLW�JDXZ�ZHJ��OXLGW�KHW�FOLFK«��'DW�JHOGW�QLHW�YRRU�HHQ�VWURERXZZRQLQJ��GRRU�GH�OHPHQ�ZDQGHQ

� HQ�KHW�KRXWHQ�VNHOHW�KHEEHQ�ZRQLQJHQ�YROGRHQGH�PDVVD�RP�RRN�]ZDUH�VWRUPHQ�WH�GRRUVWDDQ�

ï� &RPSRVW"�0LWV�KHW�VWUR�GURRJ�LV�ELM�GH�YHUZHUNLQJ��]DO�KHW�QLHW�JDDQ�FRPSRVWHUHQ��(HQ�VWURERXZKXLV�NDQ�KHHO�ODQJ�PHH��HU�]LMQ�DO�

� ZRQLQJHQ�YDQ�PHHU�GDQ�����MDDU�RXG��%LM�GH�ERXZ�PRHW�KHW�GXV�ZHO�GURRJ�]LMQ��GDDURP�LV�HHQ�GDNFRQVWUXFWLH�QRRG]DNHOLMN��

%URQ��k�(UZLQ�'LMNJUDDI
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water besparen is een logische
noodzaak
een paar rekensommetjes. de douchetijd ongeveer 

10 minuten per persoon per dag. bij een normale 

douchekop wordt er dan bijna 90 liter water per 

douchebeurt gebruikt. bij het plaatsen van een 

waterbesparende douchekop met een verbruik van 

6 liter per minuut is dit 60 liter. een besparing van 

50% op het waterverbruik. in de tabel hiernaast 

vindt u een indicatie van het  douchewatergebruik 

van huishoudens met verschillende samenstelling 

en douchetijd.

kiest u niet voor een waterbesparende douchekop, 

maar voor een rainshower van 12 liter per minuut, 

dan verdubbelt het waterverbruik bij dezelfde 

douchetijd: zie de tabel.

tegenwoordig zijn er leuke douchetimers te koop 

die stimuleren om korter te douchen. met 1 minuut 

korter douchen per keer bespaart u al ruim 2000 

liter per jaar.

Denk even na voordat u doortrekt
de meeste nieuwe toiletten worden tegenwoordig 

voorzien van een kleinere inhoud van de stortbak 

van 6 liter. let hierop bij het  kopen van uw sanitair. 

een modern toilet heeft twee spoelstanden, een 

stand voor een kleine waterbesparende spoelbeurt 

en een stand voor een volledige spoelbeurt. het 

verschil in gebruik van de 2 knoppen kunt u uzelf 

en uw kinderen heel makkelijk aanleren. hiermee 

bespaart u algauw 8.000 liter water per jaar.

Kent u hem nog, die oude reclamekreet: ‘Wees wijs met 
water. Verspil het niet’. Vandaag de dag gaat die leus 
nog steeds op. Ons waterverbruik is de afgelopen jaren 
schrikbarend gestegen. Duurzaamheid en water, of beter 
gezegd het besparen van water, hebben dus alles 
met elkaar te maken.  

duurzAAmheId 
& wAter

%URQ��k�*HPHHQWH�'HOIW
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Enig idee hoeveel water u verbruikt?
een persoon verbruikt gemiddeld 46.500 liter voor huishoudelijke doeleinden. het grootste deel daarvan 

gaat naar douchen (circa 20.000 liter) gevolgd door toiletspoeling (circa 13.500 liter) en de wasmachine 

(circa 5.500 liter). opvallend is dat de leeftijdscategorie van 13-45 jaar 20 tot 40% meer water gebruikt 

dan de overige leeftijdscategorieën (*).

���%URQ��:DYLQ�GULQNZDWHUVWDWLVWLHNHQ������

waterverbruik door te douchen
waterbesparende douchekop

6 liter per minuut

  5 min 10 min 15 min 30 min

 1 persoon 10.000 20.000 30.000 60.000

 2 personen 20.000 40.000 60.000 120.000

 3 personen 30.000 60.000 90.000 180.000

 4 personen 40.000 80.000 120.000 240.000

waterverbruik in liters per jaar afhankelijk van gezinssamenstelling en douchetijd.

rainshower

12 liter per minuut

  5 min 10 min 15 min 30 min 

 1 persoon 20.000 40.000 60.000 120.000

 2 personen 40.000 80.000 120.000 240.000

 3 personen 60.000 120.000 180.000 360.000

 4 personen 80.000 160.000 240.000 480.000

waterverbruik in liters per jaar afhankelijk van gezinssamenstelling en douchetijd met 

rainshower.

1%�+HW�JHPLGGHOGH�ZDWHUYHUEUXLNbLQ�1HGHUODQG�YDQ�HHQ�QRUPDDObKXLVKRXGHQbLV�RQJHYHHU�

��������OLWHU�ZDWHU�SHU�MDDU�

duurzAAmheId 
& wAter
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Regenwater. zonde om weg 
te laten lopen
Van één ding hebben we voor ons gevoel altijd 

genoeg in nederland: regenwater. regenwater 

stroomt van het dak, tuin en straat naar het  

openbare riool. dat gebeurt via regenpijpen en 

putjes. bij hevige regenbuien kan het riool het 

water niet meer verwerken en overbelast raken 

zodat riolen overstromen en er plassen op straat 

komen te staan. 

in delen van delft wordt regenwater duurzaam 

afgevoerd. dat wil zeggen dat ‘schoon’ regenwater 

gescheiden wordt gehouden van het huishoudelijk 

afvalwater en dat het water zo lang mogelijk in 

de wijk wordt vasthouden. in de coendersbuurt 

wordt regenwater zoveel mogelijk bovengronds 

afgevoerd naar de omliggende watergangen. Voor 

het regenwater afkomstig van daken betekent dit 

dat de regenpijp eindigt vlak boven het maaiveld 

en dat, bij voorkeur via een goot, het over het  

oppervlak wordt afgevoerd naar de voorzijde van 

de perceelgrens. het regenwater aan de  

achterzijde van uw woning kunt zelf gebruiken in 

de tuin. 

door de bestrating in uw tuin te beperken kan het 

regenwater goed weglopen en droogt de bodem 

niet uit. dit is ook goed voor het groen in uw tuin. 

Voor verharding in uw tuin kunt u waterdoorla-

tende verharding toepassen zoals grind, split of  

bestrating met een brede voeg waardoor  

waterafvoer via de voegen weg kan lopen. Voor 

een natuurlijke uitstraling kunt u ook kiezen voor 

houtsnippers op de paden.Verder kunt u voor  

droge periode het water opvangen in een  

regenton. om ook water te besparen bij het 

besproeien van uw tuin kunt u beter één keer in de 

week veel water geven dan iedere dag een beetje. 

de wortels van de planten groeien dan dieper en 

zijn sterker en kunnen zelf beter het water uit de 

grond opnemen.

%URQ��k�/8=�DUFKLWHFWHQ

%URQ��k�/8=�DUFKLWHFWHQ
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bij oppervlakkig hemelwaterafvoer 
wordt onder andere aanbevolen om:
ï� *HHQ�XLWORJHQGH�PDWHULDOHQ�WRH�WH�SDVVHQ���

 zoals zinken dakgoten en loodslabben om  

 zware metalen in het oppervlaktewater te  

 voorkomen.

ï� 8Z�WXLQ�QLHW�YROOHGLJ�WH�YHUKDUGHQ�PHW�WHJHOV���

 een regenbui wordt zo probleemloos in de  

 grond opgenomen, daarmee voorkom je

 wateroverlast op straat bij hevige regenval. 

Enkele waterbesparende tips:
ï�� =HW�WLMGHQV�KHW�WDQGHQSRHWVHQ�GH�NUDDQ�XLW�

ï� *HEUXLN�HHQ�GRXFKHWLPHU�ELM�KHW�GRXFKHQ�

ï� *HEUXLN�UHJHQZDWHU�YRRU�KHW�EHVSURHLHQ�YDQ��

 uw tuin. het regenwater vangt u bijvoorbeeld  

 op in een regenton. dit bespaart u schoon  

 drinkwater.

ï� %HSHUN�GH�KRHYHHOKHLG�YHUKDUGLQJ�LQ�XZ�WXLQ��

 zodat het regenwater vanzelf bij uw planten  

 kan komen.

ï� +HW�LV�PRJHOLMN�RP�UHJHQZDWHU�WH�JHEUXLNHQ��

 voor het toilet en de wasmachine. hiervoor  

 moet de woning worden voorzien van een  

 opvangreservoir en een apart  

 leidingwatersysteem voor het beperken van  

 gezondheids risico’s. dit brengt natuurlijk  

 kosten met zich mee, maar u gaat dan wel heel  

 duurzaam met water om.

%URQ��k�/8=�DUFKLWHFWHQ
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tuin als groene oase
door uw tuin groen in te richten creëert u in eerste 

LQVWDQWLH�YRRU�X]HOI�HHQ�ĆMQH�SOHN�RP�WH� 

ontspannen. u kunt naast sierbeplanting ook kiezen 

voor eetbare planten, zoals kruiden, groente of een 

bessenstruik. Veel vogelsoorten, vlinders, insecten, 

egels vinden in zo’n tuin ook een geschikte biotoop 

en hun aanwezigheid maakt uw tuin nog levendiger 

en mooier. in een gevarieerde aanplant bestaande 

uit verschillende lagen strooisel, kruiden, struiken 

en bomen vinden dieren voedsel en schuil- en  

nestmogelijkheden. Aangeraden wordt inheemse 

soorten te gebruiken, die passen bij ons klimaat. 

Voorbeelden zijn koningskruid, duizendblad, 

lijsterbes, kardinaalsmuts en hulst. kies voor zoveel 

mogelijk groen en zo min mogelijk verharding. on-

line is veel informatie verkrijgbaar over een groene 

inrichting van een tuin, te gebruiken  

materiaal en bijbehorende kosten . daarnaast 

kunt u al voor €25,- via de Vogelbescherming een 

persoonlijk advies krijgen hoe u uw tuin  

vogelvriendelijk kunt beplanten. de  

Vogelbescherming maakt een ontwerp en geeft 

beplantingsadvies waarmee u aan de slag kunt. 

zo kunt u uw eigen groene oase creëren.

De temperatuur in de tuin
in de stad is de temperatuur hoger dan in minder 

dichtbebouwde wijken en buitgebieden en parken. 

dit komt doordat dichte bebouwing de wind tegen 

houdt. daarnaast is er ook veel bestrating en samen 

met de bebouwing houdt dit de warmte vast.  

Verder is de hoeveelheid groen beperkt. op  

zomerse dagen kan het dan zelfs te warm zijn om 

in de tuin te zitten. door meer groene planten en 

minder bestrating in de tuin gaat de temperatuur 

omlaag. hogere beplanting kan tevens zorgen voor 

een heerlijke schaduwplek.

De gemeente wil in Nieuw Delft graag aantrekkelijke, groene 
omgeving voor mens, plant en dier creëren.  Er zijn namelijk 
tal van voordelen aan een groene omgeving. Mensen voelen 
]LFK�HUbEHWHU�HQ�YHLOLJHU�HQ�HUYDUHQ�PLQGHU�VWUHVV�DOV�JHYROJ�
van de zogeheten ‘vitamine G’. Groen biedt onder meer 
verkoeling op warme dagen, zorgt voor schone lucht en in 
een groene omgeving wordt regenwater beter gereguleerd, 
waardoor wateroverlast beperkt wordt. Daarnaast voelen 
vogels maar ook vlinders en egels zich meer thuis in een 
groene omgeving. En hun aanwezigheid draagt weer bij aan 
de prettige woonomgeving voor mensen. 

duurzAAmheId 
& groen

De gemeente streeft naar een groene coendersbuurt door aanplant van bomen 
langs de straten Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden die u rondom uw huis kunt 
toepassen die ook bijdragen aan een groene omgeving. 
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tuin vergroten
door het aanbrengen van hagen, gevelbegroeiing, 

groene daken en een minimaal verhard oppervlak  

in uw tuin vergroot u uw tuin en het groenop-

pervlak aanzienlijk. gevelbegroeiing en groene 

daken beschermen uw huis en schuur bovendien 

tegen weersinvloeden en zorgen voor een betere 

isolatie. er zijn veel verschillende mogelijkheden 

wat betreft het soort gevelbegroeiing, zoals een 

blauweregen of vuurdoorn, maar ook een verticale 

tuin waarin planten worden aangebracht in speci-

ale constructies. 

laat u goed voorlichten over het type beplanting 

en het eventueel aanbrengen van groeisystemen 

zoals houten constructies en kabels langs de gevel. 

door de aanwezigheid van groenblijvende,  

bladverliezende, bloeiende of gemengde hagen 

wordt het leefgebied van grondgebonden soorten 

zoals de egel aanzienlijk vergroot, omdat ze van de 

ene tuin naar de andere kunnen wandelen.  

duurzAAmheId 
& groen

%URQ��k�*HPHHQWH�'HOIW

%URQ��k�*HPHHQWH�'HOIW

%URQ��k�*HPHHQWH�'HOIW

%URQ��k�*HPHHQWH�'HOIW%URQ��k��/8=�DUFKLWHFWHQ
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onderhoud
een groene, diervriendelijke tuin heeft niet zo 

veel onderhoud nodig. u kunt bladeren en takken 

in de herfst en winter rustig laten liggen. het blad  

beschermt uw beplanting tegen vorst, wordt  

compost en in bladeren kunnen insecten over-

winteren. op dode takken kunnen bovendien  

paddenstoelen groeien. ook uitgebloeide 

planten hoeven niet afgeknipt te worden in het 

najaar. uitgebloeide planten kunnen er mooi 

uitzien en insecten kunnen erin overwinteren, 

wat voor  

voedsel zorgt voor vogels. 

%URQ��k�*HPHHQWH�'HOIW

Nestkasten plaatsen en bijvoeren
u kunt vogels, vlinders en vleermuizen een 

handje helpen door het plaatsen van nest-

kasten. u kunt kasten inmetselen tijdens de 

bouw van uw huis of later ophangen. een kast 

behoeft weinig tot geen onderhoud (afhanke-

lijk van het soort kast en gekozen materiaal) 

en stinkt niet. kasten zijn er in vele maten en 

soorten.  de gemeente delft helpt graag mee 

en stelt daarom voor alle bewoners van de 

coendersbuurt een nestkast voor gierzwaluw, 

mus en/of vleermuizen ter beschikking. u kunt 

de dieren verder helpen door wat eten zoals 

noten, zaden, broodkruimels, fruit en een 

water in een drinkschaal aan te bieden.  
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kosten en baten
het creëren van een groene omgeving hoeft niet 

veel te kosten en levert u veel op. Vraag in uw  

omgeving om stekken of zaailingen van  

bijvoorbeeld klimhortensia, klimop en  

vlinderstruik. wanneer u toch iets moet kopen 

geldt dat jonge planten of zaden aanmerkelijk 

goedkoper zijn dan volwassen planten. tips over 

het natuurvriendelijk inrichten en onderhoud van 

uw tuin zijn gratis online beschikbaar.

de aanwezigheid van groen is goed voor uw 

gezondheid. uitzicht op groen zorgt namelijk 

voor een vermindering van stress. daarnaast kan 

groen bijdragen aan temperatuurregulatie van uw 

woonomgeving: gevelbegroeiing en groene daken 

isoleren ’s winters en verkoelen ’s zomers. de 

baten wegen dus al heel snel op tegen de kosten.

onderstaand een greep uit de grote hoeveelheid informatie die u kunt 

raadplegen.

:HEVLWHV�

ZZZ�YRJHOEHVFKHUPLQJ�QO

ZZZ�YOLQGHUVWLFKWLQJ�QO

ZZZ�JLHU]ZDOXZEHVFKHUPLQJ�QO

ZZZ�QDWXXUSXQW�EH�QO�ELRGLYHUVLWHLWB��DVS[��

ZZZ�YHOW�EH�SODQWHQ]RHNHU�

�%RHNHQ�HQ�IROGHUV�

ç6WDGVYRJHOVè�å�-LS�/RXZH�.RR\PDQV

ç7XLQLHUHQ�YRRU��ZLOGH��GLHUHQè�å�%DUEDUD�5LMSNHPD

�ç9RJHOV�LQ�GH�WXLQè�å�YRJHOEHVFKHUPLQJ��JUDWLV�

%URQ��k�*HPHHQWH�'HOIW

%URQ��k�*HPHHQWH�'HOIW %URQ��k�*HPHHQWH�'HOIW
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Nieuwbouw’ en ‘diervriendelijk’ kunnen prima samengaan.  

stadsvogeladviseur Pieter aaldring, stadsvogeladviseur van Delft, 

weet uit ervaring hoe het moet. tips voor een groene, vogelrijke 

omgeving.

bij de oplevering van het huis waren de vogeltellers nog heel snel 

klaar. “toen we ons huis kochten, was de tuin helemaal kaal”, blikt 

pieter terug. maar dat veranderde snel. na aanleg van een  

grasveldje, een bloemenborder, een aantal struiken, een amberboom, 

een groen dak op het schuurtje en haagbeplanting is inmiddels een 

waar paradijsje ontstaan. inmiddels genieten 20 soorten vogels, 15 

soorten vlinders en libellen en een egel van de tuin. “onlangs hadden 

we zelfs een sperwer en grote bonte specht in de tuin, echt  

spectaculair.”  

vAn kAle vlAkte tot 
stAdsvogelPArAdIjs 
Pieter Aaldring,
stadsvogeladviseur
Delft:

%URQ��k�*HPHHQWH�'HOIW
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Vier lagen
(HQ�QDWXXUYULHQGHOLMNH�WXLQ�LV�QLHW�SHU�GHĆQLWLH�HHQ�ZLOGHUQLV��2RN�UH-

delijk strakke tuinen kunnen met aanwezigheid van de juiste elemen-

ten een aantrekkelijke plek voor verschillende soorten worden. zorg 

in ieder geval dat de tuin is opgebouwd uit vier lagen: strooisellaag, 

kruiden, struiken en bomen. op die manier worden voedsel, veiligheid 

en geschikte plekken om nesten te bouwen voor vogels gecreëerd. 

kies in een kleine tuin voor struiken en bomen die niet al te groot 

worden, zodat er geen schaduw bij de buren ontstaat. soorten die in 

het voorjaar bloeien en in het najaar/winter besdragend zijn, trekken 

de meeste soorten aan. “een teil met water en waterplanten vormt 

al een geschikt plekje voor libellen. en door een paar stenen erom 

heen te leggen kunnen ook kikkers van de teil gebruik maken.” om 

ook andere levende wezens te verleiden, plaatste pieter in een hoekje 

tegen het schuurtje drie dakpannen met wat takken en bladeren: een 

overwinteringsplek voor een egel. met succes, want de egel vond de 

tuin en overwintert nu onder de dakpannen. “dat vinden de kinderen 

natuurlijk ook prachtig.” 

Kolonie huismussen
binnen enkele jaren heeft een tuin al echt body. pieter maakt zijn tuin 

niet winter- maar voorjaarsklaar. rond februari doet hij onderhoud 

aan de tuin en snoeit hij waar nodig, nog voordat de vogels aan hun 

nest beginnen. en de groene golf heeft zich inmiddels verspreid: bij de 

aanleg van zijn tuin enthousiasmeerde pieter de hele straat.  

“iedereen heeft gekozen voor een groene inrichting, een sedumdak 

op het schuurtje. en in elke tuin hangen nestkasten voor huismus. 

ook dat leverde het gewenste resultaat op: inmiddels hebben we een 

ćLQNH�NRORQLH�KXLVPXVVHQ�LQ�GH�EXXUW�ë�

de zorg voor een groene omgeving biedt ook winst op sociaal gebied. 

“de aanleg van de sedumdaken werd een gezellige burenactiviteit. 

we hadden de klus in een dag geklaard. daarna was er een borrel en 

bbq met de straat. het was dus erg gezellig én we hebben een mooi 

resultaat bereikt.” 

%URQ��k�*HPHHQWH�'HOIW
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Begrippenlijst
epc-berekening: berekening die de energiezuinigheid van een nieuwbouwwoning weergeeft. bij het 

indienen van de omgevingsvergunning, voorheen de bouwvergunning, moet worden aangetoond dat 

de woning voldoet aan een epc kleiner of gelijk aan 0,6.

Rc -waarde: technische term die de isolatiewaarde van gevel, dak en begane grondvloer weergeeft. 

hoe hoger deze waarde hoe beter de isolatie.

u-waarde: technische term die de isolatiewaarde van ramen en buitendeuren weergeeft. hoe lager 

deze waarde hoe beter de isolatie.

qv;10 waarde: technische term die de kierdichting van de woning weergeeft. hoe lager deze waarde 

hoe beter de kierdichting.

zta-waarde: technische term die de warmtewerende kwaliteit van glas weergeeft. hoe lager deze 

waarde hoe beter de warmtewering van de zon.

balansventilatie met wtw: Ventilatiesysteem dat de warmte van afgezogen ventilatielucht 

gebruikt voor de opwarming van verse buitenlucht, voordat deze lucht via luchtkanalen de woning 

wordt ingeblazen.

Gestuurde natuurlijke ventilatie: Ventilatiesysteem met roosters in de gevel voor verse 

ventilatielucht met mechanische afvoer. door de ventilatie aanvoer of de afvoer slim te regelen, 

komt alleen (koude) ventilatielucht de woning binnen als er ook bewoners aanwezig zijn.

Douche wtw: dubbelwandige afvoerpijp die warmte van het wegstromende douchewater

 gebruikt voor opwarming van de koudwateraanvoer van de douche, waardoor minder warmte nodig 

is voor het douchewater.

stadsverwarming: warmte die vrijkomt bij de productie van elektriciteit wordt gebruikt voor het 

verwarmen van uw woning en tapwater.

bodemwarmtepomp: installatie die met behulp van warmte uit de bodem uw woning en tapwater 

kan verwarmen en ook uw woning duurzaam kan koelen met koude uit de bodem.

zonneboiler: warmwaterboiler met zonnecollectoren op het dak van de woning die warm water 

opwekt met energie van de zon.

zonnecellen: panelen op het dak van de woning die elektriciteit opwekken met energie van de zon.

oppervlakkig hemelwaterafvoer: ‘schoon’ regenwater wordt gescheiden van het huishoudelijk 

afvalwater en zo lang mogelijk in de wijk vastgehouden.

houtskeletbouw: bouwmethode waarbij de constructie van de woning niet is gemaakt van beton 

maar van hout.

Fsc-hout: keurmerk voor duurzaam geproduceerd hout.

tPac: organisatie die actuele goedgekeurde keurmerken van duurzaam geproduceerd hout 

publiceert (www.tpac.smk.nl)

%URQ��k�*HPHHQWH�'HOIW
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2. PlaNNiNG bouwPRocEs

u moet ook weten in welke fase van het bouwproces u moet beslissen over duurzame maatregelen. 

onderstaande checklist kan u daarbij ondersteunen:

VooRloPiG oNtwERP

oriëntatie van de woning en plaatsing op de kavel      

glaspercentage in de gevel niet groter dan 40%      

leidinglengtes warm water korter dan 5 meter en geïsoleerd     

douche wtw (badkamer op verdieping)       

stadsverwarming, hr-ketel of warmtepomp      

Voorlopige berekening epc        

DEFiNitiEF oNtwERP

balansventilatie of gestuurde natuurlijke ventilatie      

isolatiewaardes groter of gelijk aan rc = 4,5 m²k/w     

u-waarde kozijn kleiner of gelijk aan 1,7       

lage temperatuur verwarming in de woning      

buitenzonwering of zonwerend glas       

woning voorzien van zonnepanelen, zonneboiler of kleine windmolen    

flexibiliteit van de woning        

regenwater afgekoppeld en/of een vegetatiedak      

ruimte voor groen, water en natuur bij het huis gemaakt     

'HĆ�QLWLHYH�EHUHNHQLQJ�(3&� � � � � � �

bEstEk EN bouwFas E

Aannemer scheidt afval op de bouw       

woning voorbereiden op plaatsing zonnepanelen      

led inbouwspotjes         

nieuwe keukenapparatuur minimaal A label      

inbraakwerende maatregelen conform eisen politie keurmerk    

controleren kierdichting en isolatie op de bouw      

waterbesparing installaties (wc + douchekop + regenton)     

regenwaterreservoir voor toiletspoeling en wasmachine     

hout in de woning is (grotendeels) duurzaam geproduceerd    

GEbRuiksFas E

lampen uitzetten als niet aanwezig in de kamer     

gebruik spaarlampen en led verlichting       

geen wasdroger         

maximaal 5 minuten douchen per persoon per dag      

thermostaat maximaal 20°c        

gebruik waterbesparende spoelknop toilet en kraan uit tijdens tandenpoetsen   

scheiding van bioafval, papier, plastic, glas en chemisch afval     

gescheiden materialen en producten aanbieden bij het recycleperron   
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Checklist
onderstaande checklists kunt u gebruiken om te toetsen hoe duurzaam u uw huis gaat bouwen. 

u kunt hiermee ook uw levensstijl testen op duurzaamheidaspecten.

1. hoe duurzaam bent u?

wat moet u doen? kruis de hokjes aan. Voor elk hokje dat u aankruist is één punt te verdienen. 

het mooiste is dat de meeste maatregelen u geen geld kosten, maar juist geld opleveren. Als u alle 

kruisjes optelt geeft dat een totaalscore. er zijn maximaal 30 punten te behalen. probeer minimaal 

50% van de score te behalen. bij 20  unten of meer heeft u een zeer duurzame woning en levensstijl.

ENERGiE

glaspercentage in de gevel niet groter dan 40%      

isolatiewaardes groter of gelijk aan rc = 4,5 m²k/w      

u-waarde kozijn kleiner of gelijk aan 1,7       

leidinglengtes warm water korter dan 5 meter en geïsoleerd    

douche wtw (badkamer op verdieping)       

woning voorbereiden op plaatsing zonnepanelen      

woning voorzien van zonnepanelen of kleine windmolen     

zonneboiler en zonnecollectoren op het dak (minder geschikt bij stadsverwarming)  

waterbesparende douchekop (geen rainshower)      

maximaal 5 minuten douchen per persoon per dag      

thermostaat maximaal 20°c        

gebruik spaarlampen en led inbouwspotjes      

lampen uitzetten als niet aanwezig in de kamer     

nieuwe keukenapparatuur minimaal A label      

geen wasdroger         

coMFoRt EN bElEViNG

balansventilatie of gestuurde natuurlijke ventilatie      

lage temperatuur verwarming in de woning      

buitenzonwering of zonwerend glas       

Vloerkoeling in combinatie met bodemwarmtepomp     

ruimte voor groen, water en natuur bij het huis gemaakt    

inbraakwerende maatregelen conform eisen politie keurmerk    

watER

waterbesparing installaties (wc + douchekop + regenton)     

regenwaterreservoir voor toiletspoeling en wasmachine     

maximaal 5 minuten douchen per persoon per dag      

gebruik waterbesparende spoelknop toilet en kraan uit tijdens tandenpoetsen   

regenwater afgekoppeld en/of een vegetatiedak     

beperk verharding in de tuin        

Mat ERiaal, hERGEbRuik EN VERVuiliNG

het hout in de woning is (grotendeels) duurzaam geproduceerd    

Aannemer scheidt afval op de bouw       

scheiding van bio-afval, papier, plastic, glas en chemisch afval     

gescheiden materialen en producten aanbieden bij het recycleperron    
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BIJLAGE 1 Voorbeeldberekening GPR
om u een indruk te geven met welke duurzame oplossingen de gpr ambitie voor nieuw delft 

kan worden bereikt, is een voorbeeld uitgewerkt.

Voor de berekening is gebruik gemaakt van een referentiewoning van de rijksdienst voor 

ondernemend nederland. het betreft een hoekwoning  met voorgevel op het noorden, 

achtergevel op het zuiden  en de zijgevel op het oosten. 

een hoekwoning telt meestal 3 tot 4 slaapkamers.  een hoekwoning komt in verschillende

uitvoeringen voor, zowel met een zadel- of een lessenaarsdak als met een plat dak.  
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karakteristiek
deze woning verbindt energiezuinigheid met aandacht voor comfort en ecologische kwaliteit. het 

uitgangspunt is een traditioneel bouwsysteem met isolatiewaarden zoals vereist in het bouwbesluit. 

de warmtepomp, die zowel warmte als koude levert, is gecombineerd met een zonneboiler voor 

HIĆFLQWH�RSZHNNLQJ�YDQ�ZDUP�WDSZDWHU��$DQGDFKW�YRRU�HFRORJLVFKH�NZDOLWHLW�NRPW�WRW�XLWLQJ�GRRU�

een (vegetatie)daktuin en zichtbare middelen voor vergroting van biodiversiteit door bijvoorbeeld 

nestelgelegenheid voor vogels, vleermuizenkasten of een insectenhotel. 

Duurzame oplossingen:
ï� ,QGLYLGXHOH�ZDUPWHSRPS�YRRU�UXLPWHYHUZDUPLQJ�HQ�WDSZDWHU��PHW�FROOHFWLHYH�

 warmte/koudeopslag)

ï� /DJH�WHPSHUDWXXUYORHUYHUZDUPLQJ�

ï� =RQQHERLOHU�PHW�FROOHFWRUHQ������P��

ï� :DUPWHWHUXJZLQQLQJ�XLW�GRXFKHZDWHU�

ï� %DODQVYHQWLODWLH�PHW�ZDUPWHWHUXJZLQQLQJ�

ï� +RJH�LVRODWLHZDDUGHQ��5F�JHYHOV���HQ�5F�GDN��

ï� 9HJHWDWLHGDN�HQ�KHPHOZDWHURSYDQJ�HQ��JHEUXLN�

ï� =LFKWEDUH�PLGGHOHQ�YRRU�YHUKRJLQJ�YDQ�ELRGLYHUVLWHLW�

de epc van deze woning komt uit op 0,38 (per 1 januari 2015 is een epc van 0,4 vereist volgens 

bouwbesluit)

energie milieu gezondheid gebruikskwaliteit toekomstwaarde



59

Energieverbruik- en kosten op jaarbasis

Energieverbruik

elektriciteit [kwh]  2718

Energiekosten

energiekosten elektra € 617

onderhoud installaties € 85

energiekosten € 702

nb de woning heeft geen gasaansluiting.

bouwkostenindicatie

de bouwkosten van een standaard grondgebonden gezinswoning bedragen € 700 tot 

€ 1500 per m2 gebouwd oppervlak. dit bedrag is exclusief grondkosten en opslagen. 

de spreiding wordt veroorzaakt door verschil in kwaliteit en compactheid. 

meerkosten om te komen tot een gpr score van 7,5 komen voor een eengezinswoning 

uit rond de 8% van de bouwkosten.

een kostenindicatie van een aantal maatregelen: 

- zonneboiler met collector € 3500,-

- zonnepanelen €300,- per m2

- douchewater wtw € 600,- 

- Vegetatiedak  € 50,- per m2

%URQ��k�*HPHHQWH�'HOIW

dit duurzame ideeenboek is gebaseerd op de gelijknamige publicatie ik bouw duurzaam in Almere’ van 

de gemeente Almere, wij bedanken de gemeente Almere voor het collegiale gebruik ervan.
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