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TONZON Vloerisolatie
Een slim idee!

TONZON verbetert meer
dan alleen uw energielabel

TONZON Vloerisolatie • een slim idee
Meer wooncomfort en een energiezuinig huis
TONZON Thermoskussens hebben een
bijzonder isolerend effect waardoor de vloer
warmer wordt dan bij alle andere soorten
vloerisolatie. Dankzij deze warmere vloer
krijgt u meer wooncomfort en stookt u
minder waardoor ook de energie besparing
hoger is. De gemiddelde besparing
bedraagt 15% tot 20% bij gewone woningen.
Bij woningen met vloerver- warming kan dit
oplopen tot wel 40%. De Thermoskussens
worden gecombineerd met een stevige
Bodemfolie zodat ook vocht uit

de kruipruimte voorgoed verleden tijd is.
Diverse reumapatiënten melden spontaan
dat klachten verminderen door het warmere
en droge klimaat onderin de woning.
TONZON Vloerisolatie: al 35 jaar het beste
resultaat met de modernste technieken.
TONZON vloerisolatie is bovendien heel
betaalbaar
Richtprijs all-in (materiaal, montage, btw)
TONZON vloerisolatie (exclusief eventuele
subsidie):
- 30 m2: € 1.325,- 50m2: € 1.850,-

Verbeter meer dan alleen uw energielabel
met TONZON Vloerisolatie.

• T: 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min)
• E: info@tonzon.nl

Wacht niet langer, neem nu actie. www.tonzon.nl
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ding waterstof (H), koolstof (C) en stikstof (N). De in totaal
104 panelen worden door NPSP geproduceerd en zijn 140
x 185 centimeter. Ze wegen circa 40 kilogram per paneel.
Ter plaatse zijn de panelen op een aluminium omega-profiel
geschroefd, op een betonnen gevelwand.

commentaar
Slimme meter
Als hoofdredacteur van dit blad kon ik natuurlijk niet achterblijven. Ik heb met voorrang een slimme meter laten plaatsen in
mijn woning, met aangebouwde kantoorruimte. Als je eerder je
slimme meter wilt plaatsen dan je staat ingepland voor de landelijke uitrol, betaal je een paar tientjes. Maar ach, die heb je er zo
weer uit, wanneer je eindelijk eens inzicht krijgt in je energiepieken. Want zeg nou zelf: wat doet u concreet met die jaarlijkse
energierekening, die weer eens veel te hoog is uitgevallen? Tja,
hier en daar wat led-lampen plaatsen en die oude cv-ketel eens
laten vervangen, maar dan houdt het wel op.
Met alleen een slimme meter in de meterkast ben je er nog niet.
Ja, je kunt op het display het actuele verbruik zien, maar we willen
natuurlijk pieken en dalen zien in een grafiek. Op internet vinden
we talrijke hard- en softwaretools die op de slimme meter zijn aan
te sluiten, waarna het energieverbruik is te monitoren. U kunt het
real-time stroomverbruik volgen op uw smartphone, tablet, display
aan de muur of pc. Ik heb voor een kastje gekozen van een jong
bedrijf uit Zwolle: Iungo. Na ontvangst het kastje aangesloten op de
slimme meter (in mijn geval: Kaifa MA105) en op de router (in mijn
geval: glasvezel Experiabox KPN). Stroom aansluiten en vervolgens de aangegeven website openen. Alles blijkt direct te werken.
Geen overbodige toeters en bellen, maar duidelijke grafieken die
real-time het verbruik weergeven. Handig dat je het verbruik kan
bekijken over de afgelopen 5 minuten, 15 minuten, uur, dag, week,
maand en jaar. Er zitten ook tussenstekkers bij waarmee je toestellen via de pc aan en uit kunt zetten en die ook als ‘standby-killer’
kunnen fungeren. Tevens twee Fibaro-tussenstekkers besteld die
ook het verbruik van aangesloten apparaten real-time weergeven.
U begrijpt het al: ik zit nu hele dagen achter mijn pc naar prachtige
grafieken te loeren. De energieslurpers zijn daarbij al pijnlijk in
beeld gekomen. Met energiemonitoring wordt energie besparen in
ieder geval weer leuk! Doet u ook mee?
Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur EnergieGids.nl
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Energy Floors installeert nieuwe energie
opwekkende vloer in De Kuip

Het Rotterdamse bedrijf Energy Floors lanceerde in december
2014 een nieuwe energie opwekkende tegel: de Sustainable Energy
Floor. Deze ‘looptegel’ zet de kinetische energie uit een voetstap
om in bruikbare elektriciteit. Voor de Eredivisie-wedstrijd van
Feyenoord tegen AZ installeerde Energy Floors de tegels in de Rotterdamse Kuip.
De installatie van de Sustainable Energy Floor in De Kuip was onderdeel van een test. Er lagen tegels voor de stoeltjes van Vak W4 op de

Maastribune, en ook lagen er modules in het Maasgebouw, voor de
deuren naar Vak W. De duizenden supporters die via deze ingang het
stadion binnenkwamen, konden zo zelf ervaren hoe het is om elektriciteit op te wekken met hun voetstappen. De Sustainable Energy
Floor (kortweg SEF) is de meest efficiënte energie opwekkende
looptegel ter wereld. Per tegel kan 2 tot 20 Watt worden opgewekt,
afhankelijk van het gewicht van de persoon, soort beweging en maximale doorbuiging van de tegel. De elektromechanische technologie
die Energy Floors gebruikt voor de vloermodules was de eerste op de
markt en is gepatenteerd in Europa en de VS. De afgelopen jaren veroverde Energy Floors de wereld met de Sustainable Dance Floor. Deze
energie opwekkende dansvloermodules installeert het bedrijf jaarlijks
op tientallen events, festivals en beurzen in binnen- en buitenland. De
technologie uit de dansvloer is nu ook toegepast op de Sustainable
Energy Floor, die veel meer toepassingsmogelijkheden heeft. Vliegvelden, stations, stadions, publieke ruimtes, kantoorpanden, appartementencomplexen: overal waar (veel) mensen in beweging zijn kan
de Sustainable Energy Floor geïnstalleerd worden. De gegenereerde
stroom kan onder andere worden gebruikt voor (LED)verlichting, het
tonen van interactieve advertenties en het opladen van smartphones.
Bron: www.energy-floors.com

Herziening basis voor energieprestatie stadsverwarming
De energieprestatie voor stadsverwarming is te berekenen met NEN
7120 ‘Energieprestatie voor gebouwen’ (EPG) en NVN 7125 ‘Energieprestatie Maatregelen voor Gebieden’ (EMG). De grondslag hiervoor
wordt echter gewijzigd: er komt een gewijzigde Europese norm voor de
bepaling van de energieprestatie van stadsverwarming en -koeling (EN
15316-4-5). Tot begin maart 2015 kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden commentaar indienen op het normontwerp.
EN 15316-4-5 ‘Heating systems and water based cooling systems in
buildings – Method for calculation of system energy requirements and
system efficiencies – Part 4-5: District heating and cooling’ betreft alle
soorten van stadsverwarming en -koeling, watergedragen of met andere
energiedragers. Met de norm kan de primaire energiefactor worden
berekend, maar ook het aandeel hernieuwbare energie. Dit is belangrijk
aangezien alle gebouwen straks bijna-energieneutraal (BENG) moeten
zijn. Met de Nederlandse normen is het lastig om geneste netten of
nieuwe aanvullingen op bestaande netten te berekenen. In het Europese
normontwerp wordt de uitkomst van het ene net als input in het andere
net genomen. NEN adviseert belanghebbenden de tabelwaarden in annex
B kritisch door te nemen. Met name de rendementen.

Commentaar indienen
Belanghebbenden kunnen tot begin maart 2015 commentaar indienen
op het voorstel via www.normontwerpen.nen.nl. Dit commentaar wordt
in de normcommissie 351 074 25 'Europese en mondiale normalisatie

klimaatbeheersing' besproken en in de Europese Technische Commissie ingebracht voor verwerking. Als de commentaren uit heel Europa zijn
verwerkt, gecontroleerd en akkoord bevonden, wordt de norm in 2016
gepubliceerd. NVN 7125 zal dan hierop moeten worden aangepast.
Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: ir. Annet van der Horn, consultant Bouw & Installatie, telefoon
(015) 2 690 286 of e-mail annet.vanderhorn@nen.nl.
Bron: www.nen.nl
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Fries Energiefonds investeert in OrangeGas-vulpunt
in Drachten

Op 14 januari jl. zette het Fûns Skjinne Fryske
Enerzy (FSFE) definitief hun handtekening
onder een financiering van € 200.000,- in
het Groengas-tankstation van OrangeGas in
Drachten. OrangeGas is de eerste investering
van het FSFE. OrangeGas realiseert en exploiteert een dekkend netwerk van Groengastankstations in Nederland.

Het Groengas-tankstation in Drachten is het
13e OrangeGas-tankstation in Fryslân en
draagt daarmee bij aan een nog beter netwerk
in de provincie. De provincie Fryslân heeft 90
miljoen euro beschikbaar gesteld voor het FSFE
BV. Daarmee wil de provincie stimuleren dat
onder andere de doelstelling van 16 procent
duurzame energie opwekking en 20 procent

energiebesparing in 2020 wordt gehaald. “De
CO2-emissies verminderen met Groengas
minstens 90% ten opzichte van benzine- en
dieselmotoren. De doelstelling is in Drachten
jaarlijks 300.000 kg Groengas te verkopen en
zo bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Fryslân,” aldus Michel Hendriks,
fondsdirectie FSFE. Groengas is ‘well to wheel’
de schoonste en goedkoopste brandstof van dit
moment. Groengas is de duurzame variant van
aardgas en wordt gemaakt door biogas op te
waarderen tot aardgaskwaliteit. De bron van het
Groengas van OrangeGas is rioolwaterzuivering,
mestvergisting en afvalverwerking. OrangeGas
realiseert en exploiteert Groengas-vulpunten
door heel Nederland. OrangeGas is opgericht in
2008 door de zwagers Marcel Borger en Pelle
Schlichting, vanuit de ambitie een wezenlijke
bijdrage te leveren aan de duurzame mobiliteit
in Nederland. In juni 2009 werd het eerste
Groengasvulpunt geopend in Steenwijk. Met
een gemiddelde van 1 nieuw vulpunt per maand
is OrangeGas de snelstgroeiende speler in de
markt van duurzame mobiliteit.
Bron: www.orangegas.nl

Vaker zonnepanelen als buren die ook hebben
Nederlanders waarvan de buren zonnepanelen hebben, willen vaker ook zelf zonnepanelen dan wanneer hun buren ze niet
hebben. Mannen lijken een stuk gevoeliger
voor het duurzame gedrag van de buren
dan vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van
Kien, in opdracht van het HIER Klimaatstraatfeest, onder 1.009 respondenten.
Van de Nederlanders die binnen een jaar van
plan zijn om zonnepanelen aan te schaffen, geldt voor maar liefst 68 procent dat
de buren die al hebben. Mensen die geen
interesse hebben in zonnepanelen, hebben
in 64 procent van de gevallen ook geen
buren met zonnepanelen. Bart de Voogd van
het HIER Klimaatstraatfeest: “Dit onderzoek
laat zien dat als je in een straat woont met

zonnepanelen, de kans groter is dat jij ze
ook wil. De sociale omgeving is dus van
invloed op het gedrag van Nederlanders.
Niet voor niets stimuleren we deelnemers
aan het HIER Klimaatstraatfeest al jaren om
samen met de buren in actie te komen voor
energiebesparing. Dat is niet alleen leuker,
maar ook effectiever. Zichtbare acties van
de buurman inspireren de hele straat, maar
in veel gevallen kun je ook een flinke korting
krijgen wanneer je met de hele straat tegelijk
zonnepanelen, isolatie of dubbelglas aanschaft.” Dit onderzoek is verricht door Kien
Onderzoek in opdracht van Stichting HIER
klimaatbureau. Het onderzoek is uitgevoerd
onder leden van PanelWizard, middels de internetmethode. De netto steekproef bestond
uit 1.009 Nederlanders van 18 jaar en ouders

met een koopwoning. Deze steekproefomvang levert met een betrouwbaarheid van
95% een maximale afwijking van 3,1% van de
werkelijke situatie voor de online doelgroep.
Bron: www.hier.nu
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Beter isoleren: EPC omlaag
en Rc-waarde omhoog
Het beleid van de Rijksoverheid is erop gericht dat nieuwe woningen in 2020 (bijna) energieneutraal
zijn. Dit wordt aangeduid als nearly Zero Energy Buldings (nZEB) of Bijna Energie Neutrale Gebouwen
(BENG). Op 1 januari 2015 is een belangrijke tussenstap gezet om (bijna) energieneutraal te bereiken.
De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor woningen is aangescherpt naar 0,4. De EPC-eisen voor
utiliteitsgebouwen zijn 50% aangescherpt ten opzichte van het niveau van 2007. Daarnaast worden er
hogere eisen gesteld aan de thermische schil van een gebouw.
Door Ing. Frank de Groot

Voor het realiseren van een EPC ≤ 0,4 kunnen diverse bouwkundige en installatietechnische maatregelen worden getroffen. Denk hierbij onder andere aan de thermische schil, het
verwarmings- en tapwatersysteem en energiezuinig ventilatiesysteem. Het combineren van bouwkundige en installatietechnische maatregelen leidt tot een optimaal energieconcept.
Naast de aanscherping van de EPC-eisen voor woningen en
utiliteitsgebouwen zijn ook de minimale eisen aan de warmteweerstand (Rc-waarden) in Bouwbesluit 2012 verhoogd.
Per 1 januari 2015 gelden de volgende minimale Rc-waarden
voor nieuwbouw:
• Vloeren Rc ≥ 3,5 m2K/W (niet gewijzigd)
• Gevels Rc ≥ 4,5 m2K/W
• Daken Rc ≥ 6,0 m2K/W
De minimale Rc-waarde is per constructie gedifferentieerd.
Deze differentiatie is opgenomen omdat het kosteneffectiever
is om hogere isolatiewaarden toe te passen in een dak dan in
een gevel of vloer. Het beperken van de energievraag door
goed te isoleren vormt de basis voor een goed energieconcept.

U-waarde versoepeld
Voor transparante constructies (ramen/deuren) is de eis wat
versoepeld. De oude U-waarde eis van 1,65 W/m2K gold op
constructieniveau. Sinds 1 januari 2015 geldt dezelfde eis,
maar mag die als gemiddelde van alle transparante delen
van het ‘bouwwerk’ worden beschouwd. Daarbij mag de
U-waarde van een individuele constructie niet hoger zijn dan
2,2 W/m2K. De ramen kunnen met HR++ beglazing en een
gangbaar houten of kunststof kozijn voldoen aan de gestelde
eis. Voor deuren en aluminium kozijnen is het lastiger om
aan de U-waarde eis van 1,65 W/m2K te kunnen voldoen.
In het bijzonder de achterdeur (vaak een stapeldorpeldeur)
vraagt aandacht.

Lineaire warmteverliezen
Aandacht verdienen ook de zogenoemde lineaire thermische bruggen (ψ-waarde, oftewel, psi-waarde). Denk aan de
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aansluitingen in de nok van een hellend dak, de dakvoet,
kozijnen in gevels en de aansluiting tussen begane grondvloer
en fundering. Juist de lijnvormige warmteverliezen worden in
de ontwerp- en uitvoeringsfase schromelijk onderschat. Hoe
hoger de warmteweerstand (Rc-waarde) van de gebouwschil
wordt, des te groter de invloed van de lineaire warmteverliezen.
Sinds 2003 moeten in de energieprestatieberekening de
ψ-waarden worden ingevoerd. De energieprestatiecoëfficiënt wordt bepaald volgens NEN 7120 ‘Energieprestatie van
gebouwen - Bepalingsmethode’. Voor het bepalen van de
ψ-waarden wordt vanuit hoofdstuk 8 van NEN 7120, paragraaf 8.3, verwezen naar de NEN 1068 ‘Thermische isolatie
van gebouwen’. De EPC-berekening kan worden uitgevoerd
met forfaitaire ψ-waarden.
Bij de forfaitaire bepaling werd tot 1 april 2014 het transmissieverlies via de aansluitingen bepaald door een toeslag
van 0,1 W/m2K op de U-waarde van de constructieonderdelen. Stel; een spouwmuur heeft een Rc-waarde van 5,0
m2K/W, dan is de U-waarde 0,193 W/m2K. Met een toeslag
van 0,1 wordt de U-waarde 0,293 W/m2K. De rekenwaarde
waarmee het warmteverlies wordt berekend daalt dan naar
3,24 m2K/W. Maar met de aanwijzing van de nieuwe NEN
1068:2012 in Bouwbesluit 2012 per 1 april 2014, is de toeslag
niet langer 0,1, maar wordt met een formule bepaald, wat
tot een minder gunstige rekenwaarde leidt. Naarmate de
Rc-waarden hoger worden neemt het verschil in rekenwaarde tussen de oude en de nieuwe norm toe. In dit geval
blijft van de rekenwaarde volgens de ‘oude’ NEN1068:2001
(3,24 m2K/W) dan nog maar 2,73 m2K/W over! Kortom: het
wordt extra belangrijk om de aansluitingen in de schil goed te
detailleren en uit te voeren.

In de volgende tabel zijn de oude- en de nieuwe eisen per
1 januari 2015 weergegeven.
Oude EPC-eis

Eis sinds
1 januari 2015

Woonfunctie

0,6

0,4

Bijeenkomstfunctie

2,0

1,1

Gezondheidszorgfunctie met
bedgebied

2,6

1,8

Gezondheidszorgfunctie
overig

1,0

0,8

Kantoorfunctie

1,1

0,8

Logiesfunctie zijnde een
logiesgebouw

1,8

1,0

Onderwijsfunctie

1,3

0,7

Sportfunctie

1,8

0,9

Winkelfunctie

2,6

1,7

Gevolgen voor gebouwschil
Gangbare constructies kunnen zonder erg ingrijpende wijzigingen aan de gestelde eisen voldoen. Dit is de belangrijkste
reden dat er voor een gedifferentieerde eis is gekozen en niet
voor een Rc-waarde van 5,0 m2K/W voor de gehele schil (dit
was aanvankelijk de beoogde eis). Voor een aantal constructies vraagt de aangescherpte eis extra aandacht, zoals:
• Het dak van een dakkapel. De constructiedikte zal toene-

men met een gewijzigde detaillering als gevolg. De wang
van een dakkapel is specifiek genoemd en moet voldoen
aan de U-waarde eis (1,65 W/m2K).
• Een paneelconstructie. Het houten regelwerk in het
paneel en/of het kozijn heeft een negatieve invloed op de
thermische kwaliteit waardoor er niet zondermeer aan de
minimale Rc-waarde wordt voldaan.
• De (voorzet)wand en plafond tussen een appartement en
het bergingenblok. Hiervoor geldt de minimale Rc-waarde
van een inwendige scheidingsconstructie van 4,5 m2K/W.
Dus een (fors) extra ruimtebeslag als gevolg van een dikkere wand/plafond;
• Daken. De Rc-waarde-eis voor daken stijgt fors. Dat betekent een dikker isolatiepakket. Vooral voor de kleinere
dakvlakken kan dat leiden tot ingrijpende wijzigingen in
de detaillering.
Andere opties op de EPC van een woning te verlagen van
0,6 naar 0,4 zijn bijvoorbeeld het plaatsen van PV-panelen
op het dak (denk aan de zon-oriëntatie van de woning in
de ontwerpfase!). Ook kan men een warmtepomp met
warmte/koude-opslag in de bodem plaatsen in combinatie
met balansventilatie. Verder is een combinatie mogelijk van
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Toekomst

bijvoorbeeld PV-panelen op het dak en het toepassen van
warmteterugwinning uit douchewater. Ook is een combinatie
mogelijk van PV-panelen en ventilatie met warmteterugwinning en CO2-sturing in twee of meer zones. De laatste variant
die we hier noemen is de passiefwoning met een zeer goed
geïsoleerde schil: Rc dak=10 m2K/W, Rc gevel=8 m2K/W, Rc
vloer=5 m2K/W en een Uw (gem)= 0,8 W/m2K (te realiseren
met drievoudig glas in geïsoleerde kozijnen). Dit in combinatie met warmteterugwinning en CO2-sturing in twee of meer
zones levert een EPC op van 0,40.

Maatregelen EPC≤0,4 Grondgebonden woningen
Aandachtsgebied

Nadruk op zeer goede
thermische schil

Nadruk op goede thermische
schil in combinatie met
zonne-energie

Oriëntatie en
ventilatie

Oriëntatie op het zuiden en
toepassing van zonwering/zomernachtventilatie.

Schilisolatie

Zeer goed geïsoleerde schil,
warmteweerstand circa 8 m2K/W
voor de gevel en het dak.

Goed geïsoleerde schil, warmteweerstand 4,5 m2K/W gevel en 6
m2K/W dak.

Kozijnen en
beglazing

Drievoudige beglazing en kozijnen met een lage warmtedoorgangscoëfficiënt.

Drievoudige beglazing.

Luchtdichtheid

Uitstekende luchtdichtheid,
qv;10-waarde circa 0,1 á 0,15
dm3/s per m2.

Goede luchtdichtheid, qv;10waarde circa 0,40 dm3/s per m2.

Lineaire warmteverliezen

Nauwkeurig rekenen van lineaire
warmteverliezen,

Nauwkeurig rekenen van lineaire
warmteverliezen,

Verwarming en
tapwater

Door lage warmtevraag is verwarmingssysteem nauwelijks nodig,
gezien benodigde tapwatervraag
wordt ook bij zeer goed geïsoleerde woningen een HR-107
ketel toegepast.

Voor verwarming en tapwater
een HR-107-ketel of een hybride
warmtepomp / combiwarmtepomp, mede afhankelijk van
ontwerp en energieambitie.

Ventilatiesysteem Mechanische toe- en afvoer met
warmteterugwinning.

Veelal natuurlijke toevoer met
mechanische afvoer in combinatie met CO2-sturing.

Zonne-energie

Circa 5 á 10 m2 PV-panelen
afhankelijk van het gekozen verwarmings- en tapwatersysteem.

Zonneboiler met collector van
circa 2,5 m2.

Bron: Nieman Raadgevende Ingenieurs

Conform de EPBD wordt de energieprestatie-eis per 2020 opnieuw aangescherpt om de realisatie van Bijna EnergieNeutrale Gebouwen wettelijk te verankeren. Dat betekent echter
niet dat dit gaat gebeuren door de eis aan de EPC te verlagen
tot ‘0’. In de kamerbrief van Minister Blok van 20 juni 2014 is
een modernisering van de bepalingsmethode voor de energieprestatie aangekondigd. Uit een eerste marktconsultatie is
duidelijk geworden dat er draagvlak is voor een eis in kWh/
m2. Deze grootheid wordt al gebruikt voor het Energielabel
voor de utiliteitsbouw en vormt ook in veel andere EUlanden de maatstaf voor de eis aan de energieprestatie. Eén
van de voordelen is, dat daarmee de indruk wordt vermeden
dat de gebouwen die voldoen aan deze eis ook daadwerkelijke energieneutraal zijn voor de eindgebruiker. De eisen
beperken zich immers tot het gebouwgebonden energiegebruik. Het gebruikersgebonden deel van de energierekening
blijft steeds buiten beschouwing; van de computer, printer en
koffieautomaat op kantoor tot de wasmachine, koelkast en
flatscreens thuis.

Uit een eerste marktconsultatie is
duidelijk geworden dat er draagvlak
is voor een eis in kWh/m2
Het ligt voor de hand deze wijziging door te voeren gelijktijdig met de aanscherping naar ‘bijna 0’. In de tussentijd wordt
in Europees verband gewerkt aan nieuwe geharmoniseerde
set normen (of preciezer gezegd: bepalingsmethoden) voor
de energieprestatie van gebouwen. Deze komen vanaf 2016
beschikbaar. Net als nu zullen deze de achtergrond vormen
voor de Nederlandse energieprestatienorm. Door NEN wordt
nog nagegaan of dit zal leiden tot een opvolger van NEN
7120, of dat gekozen wordt voor een nationale annex op de
CEN-normen, zoals ook met de normen voor constructieve
veiligheid is gebeurd.

Bronnen
‘Energiezuinigheid nieuwbouw na 1 januari 2015’,
ing. T.G. (Theo) Haytink en ir. H.J.J. (Harm) Valk
van Nieman Raadgevende Ingenieurs, Bouwregels in de praktijk nummer 12, 2014, BIM Media,
Den Haag.
‘Aanscherping EPC ≤ 0,4 voor woonfuncties’, ing.
T.G. (Theo) Haytink, Nieman Raadgevende Ingenieurs, www.omgevingindepraktijk.nl, september
2014
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Een nieuwe schil
in vijf dagen
In slechts vijf dagen een nieuwe schil voor bestaande woningen volgens de principes van passief
bouwen. De bewoner hoeft daarbij het huis niet uit. Dat is mogelijk met de op 25 november 2014 gelanceerde Built4U renovatiemethode. De projectlancering betrof zestien energieneutrale sociale huurwoningen in Heerenveen van woningcorporatie Accolade. De nieuwe passieve renovatiemethode was
genomineerd voor de Nederlandse Bouwprijs 2015 in de categorie Bouwmaterialen & -Systemen.

Op 25 november
vond de projectlancering plaats van
zestien energieneutrale sociale
huurwoningen in
Heerenveen van
woningcorporatie
Accolade.

De nominatie geeft al de innovatiekracht aan van dit passieve
renovatiesysteem. Een krachtig voorbeeld van toenemende
samenwerking tussen toeleverende industrie om complete
concepten te ontwikkelen. ‘Dit is een mooi concept, passend
in een trend en een uitstekend antwoord op de vraag hoe de
integrale kwaliteit van onze bestaande naoorlogse woningvoorraad in korte tijd en op betaalbare wijze kan worden verbeterd.
Build4U is één van de manieren om vaart te maken met de
zuinigheidsinhaalslag en de verduurzaming van de bestaande
woningvoorraad. Bijzonder dat in vijf dagen een complex
technisch realisatieproces kan worden uitgevoerd’, aldus de
jury. Built4U is een samenwerkingsverband van Doorwin,
Kingspan Unidek, Zehnder–J.E. Storkair, Trecodome, The

Source Group en Van Aken Architecten. Ketenintegratie in
optima forma dus.
‘Zeventig procent van het energieverbruik zit in de gebouwde
omgeving. Dan is het niet meer dan logisch dat we daar
beginnen’, zegt Ron de Goeij, directievoorzitter van Van Aken
Architecten. ‘De transitie van rijtjeshuizen uit de jaren zestig
en zeventig in de sociale sector van bijvoorbeeld energielabel
F naar A of zelfs A+ en A++ is wel degelijk mogelijk. Als er
iets gebeurt horen we dikwijls: van F naar B kan, maar verder
niet vanwege de financiering. Bij corporaties is dan het budget
op. Wij tonen met Built4U aan dat het wel kan.’
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Doorwin leverde de
passief houten kozijnen en deuren. De
KegaPro+-deuren
realiseren door de
unieke opbouw met
zeer goede isolator
en geoptimaliseerde
deur-kozijnaansluiting een U-waarde
van 0,59W/m2 én de
hoogst mogelijke
luchtdichtheidsklasse 4.

In vijf dagen

De prefab wand
bestaat uit 100
procent recyclebaar
eps, met een dikte
van 226 millimeter
(Rc = 7,0 m2K/W).
De Comfortventilatie
met warmteterugwinning is verwerkt
in de schil. Comfortventilatie resulteert
in een continue
toestroom van frisse
lucht. Dankzij de
warmteterugwinning
en gebalanceerde
luchttoevoer en
-afvoer ervaart
de bewoner geen
‘tocht’ en warmteen koudevlekken.

Built4U biedt de oplossing door in slechts vijf dagen de
woning middels een prefab schil te renoveren volgens de
principes van passief bouwen. Bewoners hoeven dus niet drie
weken hun huis uit. De energetische waarde van de woning
steekt na renovatie volgens het samenwerkingsverband ‘met
kop en schouders’ boven energielabel A uit.
De renovatie ligt gedurende het gehele proces in handen van
ervaren specialistische partijen die de producten zelf hebben
ontwikkeld. Lange tijdrovende bestekprocessen zijn daarmee
verleden tijd en het financiële model biedt vervolgens diverse
mogelijkheden voor financiering van de renovatie. John
Rietveldt van Doorwin licht toe: ‘Wij hebben veel tijd besteed
aan het stroomlijnen van onze gezamenlijke processen en
het perfectioneren van de compositie van de productonderdelen en zijn er zo in geslaagd de kosten te minimaliseren en
verspillingen te voorkomen. Doordat er nauwgezet volgens
LEAN-methode wordt samengewerkt, kunnen daardoor ook
de uren op de bouwplaats geoptimaliseerd worden.’

energiegids.nl
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Prefab schil
De hoogwaardige isolatie wordt gerealiseerd met een prefab
schil. Het huis wordt aan de buitenkant ingepakt; zowel de
gevels als het dak. De dakisolatie heeft daarbij een Rc-waarde
van 9,0 m2K/W en heeft geïntegreerde PV-panelen. De gevel
heeft een Rc-waarde van 7,0 m2K/W. Op de plaatsen van
ramen en deuren worden openingen uitgespaard. Er wordt
dus niet gesloopt of verbouwd, de woning krijgt een op
maat ontworpen jas. De schil isoleert én biedt ruimte voor
de installatietechniek. Andere maatregelen zijn drievoudige
beglazing en het inbrengen van EPS parels in de kruipruimte:
goed voor een Rc-waarde van 7,0 m2K/W. In slechts vijf dagen
is de woning getransformeerd tot een gezonde, comfortabele
woning met een nieuw uiterlijk, zonder dat er aan de binnenkant ruimteverlies wordt geleden.
Het comfortabele en gezonde binnenklimaat van de Built4Uwoning is het effect van comfortventilatie met warmteterugwinning. Deze installatie wordt verwerkt in de schil.
Comfortventilatie resulteert in een continue toestroom van
frisse lucht. Dankzij de warmteterugwinning en gebalanceerde luchttoevoer en -afvoer ervaart de bewoner geen ‘tocht’ en
warmte- en koudebruggen.
Built4U geeft in het voortraject inzicht in de energiebesparing
en daarmee in de financiële haalbaarheid van de renovatie.
Dat gebeurt met het berekeningsprogramma PHPP (berekeningsmethodiek voor passief bouwen uit Duitsland) om in
de ontwerpfase de energiezuinigheid van het gerenoveerde
gebouw te bepalen. Bovendien garandeert Built4U dat het
geluidsniveau van de installaties niet hoger is dan 30 dB(A)
(nieuwbouweis Bouwbesluit 2012). Daarnaast geeft men garantie op voldoende ventilatie en wordt met een blowerdoortest de luchtdichtheid gecontroleerd.

Levensechte preview
Met het geavanceerde softwareprogramma REVIT maakt
Built4U driedimensionale modellen van de schilonderdelen
in een Building Information Model (BIM). Die worden in de
fabriek geprefabriceerd en vervolgens voor en op de woning
gemonteerd. Deze modellen zijn niet alleen waardevol

vanwege de technische vernuftigheid en efficiëntie, ze bieden
ook een levensechte preview van het nieuwe uiterlijk. Ron de
Goeij: ‘Door middel van een BIM-model en productengineering zijn de onderlinge producten op elkaar afgestemd, waardoor we in staat zijn snel en efficiënt te renoveren waarbij de
renovatie voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden en
het uiterlijk door de bewoners en woningcorporaties zelf kan
worden bepaald.’

Impuls voor de wijk
De schil brengt zowel een esthetisch als een sociaal voordeel
met zich mee. Dankzij een verscheidenheid aan materialen,
zoals steenstrips, aluminium of een combinatie van diverse
kleuren, kan de oorspronkelijke uitstraling op een moderne
wijze worden nagebootst of juist worden gewijzigd. Sociaal
heeft de metamorfose ook zijn effect. Ten eerste bepalen de
woningcorporatie en bewoners zelf het uiterlijk van de schil,
een proces dat bijdraagt aan de verbondenheid in de wijk.
Ten tweede kan een compleet nieuw uiterlijk het imago van
de buurt verbeteren.
Meer weten? Kijk op www.built4u.nl.

Zehnder CV-ketel en Comfortventilatie met warmteterugwinning en een luchtverdeelsysteem in gevel en dak.

Unidek SolarPower
combineert dakisolatie en energieopwekking in één prefab
dakelement. Het element bestaat uit een
geïntegreerd PVbevestigingssysteem
met PV-panelen dat
prefab in de fabriek
wordt aangebracht
op Unidek Aero
(voor nieuwbouw)
of Unidek RenoAero
(voor renovatie).
Unidek SolarPower
heeft het meeste
weg van een indaksysteem.
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Isolatie appendages is
laaghangend fruit
De industriële sector in Nederland kan meer energie besparen, maar het schiet nog niet erg op. ‘Energiebesparing gaat in kleine stapjes, of het nou vanzelf gaat of onder dwang’, meldt directeur Frans
Rooijers van onderzoeksbureau CE Delft. Een eenvoudige maatregel is bijvoorbeeld het isoleren van
appendages, waarmee 85 tot 95 procent van de energie die normaal verloren gaat, wordt bespaard.

Door Norbert Cuiper, F&B

De energie-intensieve industrie doet wel iets aan energiebesparing, maar het schiet nog niet erg op. Dat is het beeld dat
directeur Frans Rooijers van CE Delft schetste aan het begin
van zijn lezing op de vakbeurs Energie 2014 in Den Bosch.
De energie-efficiency verbetert met 1 procent per jaar, maar
de doelstellingen voor energiebesparing liggen veel hoger.
De Europese Unie wil de energie-efficiency in 2030 zelfs met
40 procent verbeteren. Hoe kan de industrie meer energie
besparen? Het begint met interesse in energiebesparing, zegt
Rooijers. In opdracht van DCMR Milieudienst Rijnmond
heeft CE Delft een lijst opgesteld met rendabele maatregelen
voor energiebesparing in de industrie. Dat zijn maatregelen
met een terugverdientijd van twee jaar of minder tot drie a
vier jaar (zie tabel).

Laaghangend fruit
‘We noemen dit het laaghangend fruit, waarvoor geen grote
investeringen zijn vereist,’ aldus Rooijers. Als eerste rendabele
maatregel voor energiebesparing noemt Rooijers het isoleren
van appendages, verbindingen tussen leidingen die bijvoorbeeld stoom transporteren. Hierop valt 85 tot 95 procent te
besparen. Ook luchtkoelers, die normaal met een constant
toerental draaien, kunnen energie besparen met door een
variabel toerental toe te laten. Datzelfde geldt ook voor
pompen, die met een frequentieregeling 20 tot 40 procent
kunnen besparen. Verder valt er veel te besparen op verlichting. Zo kunnen bedrijfshallen circa 40 procent besparen met
hoogfrequent licht. Rooijers verwacht dat energiebesparende
technieken rendabeler worden naarmate de CO2-prijs hoger
ligt.

Hobbels

Olie- en vettenproducent Loders Croklaan heeft haar nieuwe fabriek in de Botlek speciaal
ontworpen met het oog op energiebesparing. Hiermee slaagde ze erin om 50 procent per ton
product te besparen op energie ten opzichte van de oude fabriek in Wormerveer. Hier worden de
afsluiters van stoomleidingen goed geisoleeerd.

‘In de industrie bestaan diverse hobbels om energiebesparende maatregelen toe te passen’, zegt Rooijers. Vaak ligt de
prioriteit van een fabriek bij het productieproces, en niet bij
energiebesparing. Ook kan een tekort aan technisch personeel ervoor zorgen dat een bedrijf niet toekomt aan energiebesparing. En als dit wel het geval is, valt de keuze vaak op
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AkzoNobel.
Foto: Rotterdam
Watertalent

een vertrouwde techniek, omdat bedrijven de risico’s laag
willen houden. Een vierde hindernis voor energiebesparing is
dat besluiten over investeringen in het buitenland worden genomen. Daar hanteren ze de vuistregel dat de investering zich
binnen twee tot drie jaar terugverdient. Dat is voor sommige
rendabele maatregelen net te kort, waardoor het bedrijf afziet
van een investering in energiebesparing.

Uitzonderingen
In praktijk zijn niet alle maatregelen uitvoerbaar. Toch legt de
overheid bedrijven op om energie te besparen. De Europese
Unie nam medio oktober een besluit over de doelstellingen
voor energiebesparing. Ook Nederland heeft afspraken voor
energiebesparing vastgelegd in het nationale energieakkoord.
Hoe moet dit worden omgezet in daden? ‘We hebben tien
maatregelen opgesteld, maar er zijn uitzonderingen mogelijk’,
zegt Rooijers. Hij adviseert bedrijven om met de overheid te
bespreken waarom bepaalde energiebesparende maatregelen
niet mogelijk zijn. ‘Soms is het nodig om een bochtje af te
snijden,’ aldus Rooijers, doelend op een flexibele opstelling
van zowel overheid als bedrijfsleven. ‘Energiebesparing gaat
in kleine stapjes, of het nou vanzelf gaat of onder dwang’.

Ketels en pompen in warmtestation van Eneco in de Harnaschpolder
met geïsoleerde appendages.

Tien maatregelen energiebesparing industrie
Maatregel

Toepassingsgebied

1

Isolatie van appendages

2

Typerende investering

Typerende
besparing

Typerende terugverdientijd

Appendages
€ 100-600 per apwaardoor verwarmde pendage afhankelijk
vloeistoffen of gasvan afmetingen
sen stromen

85–95%

< 1 jaar

Periodieke thermografische inspectie
van isolatie

Verwarmde productstromen

€ 6.000 per inspectie/rapportage

Per inspectie
200.000 m3
gas/jaar

< 2 jaar

3

Tankdakisolatie

Daken van verwarmde opslagtanks

€ 80-120/m2

40-70%

1-4 jaar

4

Frequentiegeregelde
pompen

Pompen die
regelmatig op lagere
capaciteit draaien
(typerend: 2.000
uren op minder dan
80%)

€ 100-600/kW,
indien nodig: kosten
voor bekabeling tot
ca. € 10.000

20-50%

< 2 jaar

5

Frequentiegeregelde
ventilatoren

Ventilatoren die
regelmatig op lagere
capaciteit draaien
(typerend: 2.000
uren op minder dan
80%)

€ 100-600/kW,
indien nodig: kosten
voor bekabeling tot
ca. € 10.000

20-50%

5a

Idem bij luchtkoelers

Air fin banken

Ca. 3-4 jaar
(ventilator 30
kW zonder
bekabeling
i.g.v. slipkoppeling, < 1 jaar
i.g.v. aanzuigdemper)

6

Periodieke reiniging
luchtkoelers

Air fin banken

Ca. € 1.000/reiniging
van air fin bank

20-40%

< 2 maanden

7

Hoogrendement
stoomketel, met
rookgascondensor

Stoomketels,
voldoende ruimte
naar ketel

€ 20-30/kW geïnstal- 5-10%
leerd vermogen

1-2 jaar

8

Onderhoud en
Elk stoomsysteem
vervanging condenspotten

Vervanging ca.: €
500/condenspot

10%

1-2 jaar

9

Perslucht: ultrasone
lekdetectie

Persluchtsysteem
> 1 kW

Ultrasoon detector:
ca. € 2.000

5-30%

1-12 maanden

10

E-zuinige HFverlichting

Bedrijfshallen met
HF-verlichting

€ 60/armatuur (bijplaatsen
HFvoorschakelapparaat)

30-50%

2-3 jaar

Bron: ‘Laaghangend fruit in de industrie’, i.o.v. DCMR Milieudienst Rijnmond, CE Delft,
Delft, februari 2014.
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Isolatie appendages
Kleppen, flenzen, kranen en afsluiters zijn vaak niet geïsoleerd. Het isoleren van
deze appendages bespaart 85-95% van de energie die anders verloren gaat. De
terugverdientijd is gewoonlijk minder dan één jaar. Alle soorten appendages
kunnen geïsoleerd worden. De geschiktheid van een bepaald soort isolatiemateriaal hangt sterk af van het toepassingsgebied.
Door Frank de Groot

In de fabrieken worden warme vloeistoffen en gassen
(media) getransporteerd door leidingsystemen. Deze
leidingsystemen zijn niet altijd afdoende geïsoleerd
omdat de isolatie ontbreekt of omdat de isolatiesystemen beschadigd zijn geraakt. Hierdoor treedt
energieverlies op naar de omgeving. Dit energieverlies kan sterk verminderd worden door het toepassen
van isolatie.
Volgens een recente studie van de EU-27 (beschikbaar via www.eiif.org) naar het energie- en CO2besparingspotentieel van isolatie in de industrie
kan op dit moment 3-4% van het energiegebruik in
de industrie bespaard worden door het isoleren van
ongeïsoleerde oppervlakken en het repareren van
beschadigde isolatie.

Keuze isolatie
We onderscheiden drie verschillende delen van een
leidingsysteem die geïsoleerd zouden moeten zijn:
rechte pijpleidingen, bochten en appendages (flenzen, kleppen, kranen, et cetera). Appendages zijn het
vaakst niet geïsoleerd. Meestal wordt ten onrechte
aangenomen dat het gevaarlijk zou kunnen zijn appendages te isoleren of denkt men dat het bedienend
personeel appendages regelmatig moet uitpakken
voor inspectiedoeleinden. Er zijn echter genoeg tech-

nische oplossingen aan te dragen om appendages op
een praktische manier te isoleren.
Het is van belang om een isolatiemateriaal te kiezen
met een zo laag mogelijke warmtegeleidingscoëfficiënt (λ), dat toch geschikt is voor het toepassingsgebied en een zo dik mogelijke isolatie te gebruiken als
technisch en economisch haalbaar is. Naast isolatie
van warme leidingen en appendages is ook isolatie
van cryogene leidingen van groot belang. Ook hierbij
kunnen grote energieverliezen optreden. Het produceren van koude is vaak een factor 4 duurder dan het
verwarmen en dus ook de verliezen!
Isolatie van appendages op leidingsystemen waar
media van 100°C door worden vervoerd, is gewoonlijk
binnen één jaar terugverdiend. Deze berekening is
voor een brede range van temperaturen van toepassing. Bij temperaturen tussen 50°C en 175°C kan men
te maken krijgen met corrosie onder isolatie (Engelstalige afkorting: CUI). Een isolatiesysteem dient
daarom door een vakkundig isolatiebedrijf te worden
geïnstalleerd. Ook al doordat de geschiktheid van een
bepaald soort isolatiemateriaal sterk afhangt van het
toepassingsgebied.
Bron: ‘Laaghangend fruit in de industrie’, i.o.v.
DCMR Milieudienst Rijnmond, CE Delft, Delft,
februari 2014.
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Maximaal isoleren niet optimaal voor nul-energie gebouwen

‘Isolatie of
installatie?’
Nul-energie gebouwen wekken alle benodigde energie zelf op uit duurzame bronnen. Daarvoor is het
niet meer nodig om het gebouw maximaal te isoleren.
Door Ronald Rovers, directeur SBS support & consultancy, lector Zuyd Hogeschool

Al enige jaren wordt er gesproken over nul-energie (ge-)bouwen en bijvoorbeeld energieneutraal bouwen. Nul-energie is
overigens niet mogelijk, natuurlijk. De nul verwijst meestal
naar nul gebruik van fossiele energie, of ook wel nul-impact
van energiegebruik: dat wil zeggen alle energie van oneindig
stromende bronnen (zon, wind, et cetera), waardoor er nul
invloed ontstaat op uitputting of neveneffecten van energiegebruik. Het is goed te bedenken dat zonnestraling en direct
afgeleide energiestromen de enige echte netto bijdrage leveren
aan de energievoorraad van de aarde (als die vastgelegd
wordt). Alle gebruik van andere vormen putten die uit. Het is
dus in het algemeen de bedoeling dat wij voor ons energiegebruik steeds meer van die van zonnestraling en afgeleide
vormen gebruik gaan maken.

Nul-energiegebouw
Zonder in al te diepe beschouwing te verzeilen, kunnen
we een korte praktische omschrijving geven van een nulenergiegebouw: dat betrekt al zijn energie van hernieuwbare
bronnen op of bij het gebouw, maar binnen het eigen bouwperceel. Het elektriciteitsnet mag gebruikt worden om teveel
en tekorten te balanceren, als tijdelijke opslag (terugleveren in
zomer, terugnemen in winter). Energieneutraal geeft daarbij
aan dat het gebouw ook uitsluitend energie gebruikt van hernieuwbare bronnen, maar niet per se van binnen het perceel;
ze mogen ook van elders komen. Een windturbine elders
bijvoorbeeld, of groene stroom in het algemeen. Het verschil
tussen (begrippen) nul-energiegebouw en energieneutraal is
dat de grens van opwekking voor een nul-energiegebouw bij
het gebouw zelf ligt (binnen perceel) en bij energieneutraal
niet.

EPBD
De Europese wetgeving, de zogenaamde EPBD recast, stelt
dat vanaf 2018 alle publieke gebouwen en vanaf 2020 alle
nieuwe gebouwen ‘nearly 0-energy’ dienen te zijn. Ook die-

nen landen een regelgeving voor te bereiden voor bestaande
gebouwen, met dezelfde strekking. Europa heeft met een
voorraad van 250 miljoen huizen een enorme markt. Maar
hoe dat nu aan te pakken? Overigens heeft Nederland die
Europese regel vertaald als ‘bijna-energieneutraal gebouw’.
Daarmee geeft ons land zichzelf wat meer speelruimte, om
onder al te strikte benadering uit te komen. Bijna, dat laat
ruimte om niet naar nul te gaan. Neutraal laat ruimte om het
ergens anders vandaan te halen.
Maar dat hoeft niet zo’n probleem te zijn, aangezien er in
Nederland inmiddels een trend is ingezet om meteen naar
nul te gaan. Zowel in de stroomversnelling, de samenwerking
binnen een Green Deal van overheid, bouwers en woningbouwverenigingen, als bij het initiatief van Urgenda. Deze
organisatie heeft een agenda ‘Nederland energie-neutraal
2030’ gepubliceerd, en heeft inmiddels de eerste woningen
samen met bewoners naar nul-energie gebracht.
In de stroomversnelling zijn afgelopen jaar een stuk of acht
pilots gerealiseerd, waarbij steeds een woning naar ‘nul-opde-meter’ is gebracht. Een complete make-over, waarbij de

Als alle energie
hernieuwbaar is
en van binnen de
bouwplaats, dan is
energie geen onderscheidend criterium
meer. Het gaat dan
om de afschuiving
van de milieubelasting naar materialen:
voor reductie van
vraag en productie,
dus een materiaalbalans.
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Eén van de eerste
pilots in de Stroomversnelling: waarbij
de installaties voor
het eerste aan de
buitenzijde zijn
gehouden, en via de
prefabpanelen de
woning bedienen
(rondom voordeur).

Isolatie

woning een nieuwe prefab schil krijgt, een nieuwe installatie,
en (aan de buitenzijde als ‘motor’) een dak vol zonnepanelen. Die panelen leveren de elektriciteit voor de (elektrische)
warmtepomp die de warmte haalt uit veelal de buitenlucht.
Inmiddels is opschaling ingezet en zijn de eerst rijtjes gerenoveerd volgens dit principe.

Isolatie of installaties?
Urgenda heeft een aantal woningen naar nul gebracht samen
met de bewoners en heeft daar onlangs een publicatie over
uitgebracht. Het is een iets andere insteek; met veelal installatiegerichte maatregelen en een gevel die niet is ingepakt.
Ze komen goedkoper uit. Met 35.000 euro is het al mogelijk,
ruim binnen de economische grens van 45.000 euro (dat
bedrag is met rente en aflossing over 30 jaar de vermeden
energiekosten). Stroomversnelling zit daar nog ruim boven.
Maar de nul creëert wel een geheel andere situatie dan bijna
nul als het gaat om optimalisatie van met name de isolatie.
Want de neiging bestaat om de nadruk op reductie van vraag
te leggen en zwaar te isoleren. Dat staat ook met zoveel woorden in de toelichting van de Europese regels. Maar is dat wel
de beste optie?
Het volgende doet zich namelijk voor: de besparingswoede
komt voort uit het beperken van de inzet van fossiele brandstoffen en de gerelateerde CO2-uitstoot. Zolang je niet bij nul
bent is dat een relevante vraag. Maar zodra het concept nul
is, of zelfs beter, is die vraag niet meer relevant. Er is immers
geen fossiele brandstof meer in het spel. Iets meer of minder
energie uit hernieuwbare bron (zoals lucht of zonnestraling)
is geen probleem. De vraag is eerder, hoeveel materialen
worden ingezet om die nul te bereiken, en wat is daarvan de
impact? De energiemaatregelen hebben immers de milieubelasting verschoven naar de materialen. Want die veroorzaken
uitputting van grondstoffen en worden wel nog met fossiele
energie geproduceerd en getransporteerd.

Optimum bepalen
Met name voor verwarming verandert de opgave. Daar is de
samenhang tussen schilmaterialen (voor isolatie en vraagreductie) en materialen voor productie van duurzame energie
(zoals zonnepanelen voor elektriciteit voor de warmtepomp)
direct gekoppeld. Iets meer van de één betekent iets minder
van de ander, met andere woorden: een combinatie van die

energiegids.nl

twee met de laagste milieubelasting. Dat optimum hoeft niet
bij de laagste verwarmingsvraag te zijn. De nul kan met diverse combinaties gehaald worden. Daarbij is energie geen issue
meer: die is gratis en onschadelijk, en komt via zonnestraling,
aardwarmte of buitenlucht tot ons. Het is zaak het optimum
te bepalen in materiaal inzet voor reductie en productie. En
dat betekent dat iets minder isoleren en iets meer produceren
soms beter zal zijn.
Zoals ook uit een verkennend onderzoek kwam: voor de
renovatie van een bestaand rijtjeshuis kwam het zelfs neer
op alleen de spouwmuur isoleren, en daardoor wat extra m2
zonnepaneel, als optimale situatie. Een passiefhuis gaat dus
veel te ver. Tenminste, de neiging tot passief niveau bestaat
omdat je immers zoveel mogelijk fossiel wil reduceren. Maar
vanaf nul gaat het daar niet meer om. Wetend dat in de
toekomst ook die passief woning naar nul gaat, (of de woning
die twee stappen in energielabel moet verbeteren), levert dat
dus een suboptimale situatie op: voor in de nul-situatie is er
teveel geïsoleerd. Oftewel; er is dan teveel materiaalbelasting
gecreëerd.
De EPC werkt dan dus ook niet meer, of averechts. Die gaat
namelijk nog uit van het fossiele spook. Ook de nu bediscussieerde vervanging van de EPC, een kWh maat per m2 vloer,
heeft hetzelfde manco. Een simpele nul-energie eis is echter
voldoende voor energie, dat regelt zichzelf dan. Daarnaast
kan de EPC vervangen worden door een MateriaalPrestatieCoëfficiënt (MPC), die ieder jaar iets strenger wordt. Dat
hoeft voor materialen geen gecompliceerde coëfficiënt te
zijn. Meerdere onderzoeken laten zien dat vergelijkingen van
de energie voor de winning ten opzichte van productie en
transport van materialen een goede indicator zijn voor de
milieubelasting door materialen. Die wijst bovendien in de
richting van hernieuwbare materialen, ofwel biobased, en
dat is ook overheidsbeleid. En met materialen hebben we
dan een vergelijkbaar doel als met energie; reductie van inzet
en richting hernieuwbare bronnen. Een levenscyclusanalyse
(LCA) is daarvoor niet nodig.
Zolang dat echter niet geregeld is: hoe nu om te gaan met
die bijna nul-energiegebouwen vraag? In een land dat al
druk bezig is met nul-energiewoningen, met energienotaloze
woningen en wat dies meer zij, zou het loslaten van die nuldefinitie ons weer achteruit zetten. Ik stel dan ook voor de
nearly nul-energy buildings vraag te herdefiniëren:
Alle gebouwen (nieuw of bestaand) worden (her-)ontworpen als
nul-energiegebouwen. Dat garandeert dan een optimale keuze
van maatregelen, ook met materialen. De nearly of bijna, is dan
een investeringsvraag: het gebouw mag, om de investering te
spreiden, als bijna nul worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld slechts
de helft van de zonnepanelen wordt aangebracht. Het gebouw
is echter voorbereid om straks eenvoudig het resterende deel
toe te voegen. Het resterende deel dient dan wel (tijdelijk) uit
hernieuwbare bronnen te komen uit de omgeving (‘nearby’).
Het is dus in ieder geval energieneutraal, en nul-energievoorbereid. Overigens met een grens aan ‘bijna’: duidelijk vastleggen
hoeveel dat maximaal mag zijn.
Dit staat overigens los van besparing door gedragsverandering. Vraagvermindering door gedragsverandering is altijd
goed. Daarmee wordt de materiaalvraag aan beide zijden
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FedEC agenda:
23-24 februari – 2-3 maart
Energie Prestatie Advies
Utiliteit
Praktijkopleiding
F&B Training Center, Hilversum
Informatie: FedEC
telefoon (035) 683 88 33
info@fedec.nl
www.fedec.nl
26-27 februari
Batibouw 2015
Brussels Expo, België
telefoon (0032) 026 631 400
www.batibouw.be
27-28 februari
Facilitaire Vakbeurs Amsterdam RAI
RAI – Amsterdam
Informatie: CNO-EXPO
telefoon (0548) 78 92 38
info@cno-expo.nl
4-5 maart
Argus European Emissions
Market 2015, Amsterdam
Informatie: Argus
telefoon +44 20 7780 4341
www.argusmedia.com
5 maart
The 2015 European Circular
Economy Conference
Brussel, België
Informatie: Forum Europe
telefoon +44 2920 783 070
rose.maloney@forum-europe.
com

Isolatie

www.eu-ems.com/summary.
asp?event_id=246&page_
id=2158&
5 maart
Waterinfodag 2015 – Den
Bosch
Congrescentrum 1931 Brabanthallen – Den Bosch
Informatie: Waterinfodag
telefoon (0226) 35 51 88
info@waterinfodag.nl
www.waterinfodag.nl
5-12-19 - 26 maart
Duurzame Energie Projecten
Regardz La Vie – Utrecht
Informatie: Tonnie van Zanten
Telefoon (040) 297 49 74
t.van.zanten@euroforum.nl
www.euroforum.nl/duurzaamprojecten
5-12-18 maart
Inzicht in Nanotechnologie
Meeting Plaza, Utrecht
Informatie: Tonnie van Zanten
telefoon (040) 297 27 80
t.van.zanten@euroforum.nl
www.euroforum.nl/nanotechnologie
5-19-26 maart
Systeemgerichte Contractbeheersing in de Infrastructuur
– Utrecht
Business Centre Nederland
Utrecht
Informatie: Nancy Kager
telefoon (040) 297 27 74
n.kager@bouw-instituut.nl
www.bouw-instituut.nl/scb

van de balans verlaagd. Sowieso legt de nul-energie ambitie
al een zware claim op materiaalinzet, alleen al door enorme
toename van de installaties. Het staat ook los van wat het
eventuele financiële optimum zou zijn. Het biedt echter wel
de mogelijkheid gefaseerd te investeren, met behoud van de
optimale concepten. Maar zoveel mogelijk isoleren, dat zal
niet meer de standaard zijn.

Zie ook:
http://www.sustainablebuilding.info/?page_id=34
http://www.mdpi.com/2075-5309/5/1/1/htm

10-14 maart
ISH vakbeurs
Frankfurt-am-Main, Duitsland
Informatie: Messe Frankfurt
Exhibition
http://ish.messefrankfurt.com/
frankfurt/en/aussteller/willkommen.html?nc
10 maart-21 april
Duurzame Energie
Opleiding
F&B Training Center,
Hilversum
Informatie: PHOE
telefoon (035) 683 88 33
info@phoe.nl
www.phoe.nl
12 maart
Stoomcursus Stoom en aanverwante aspecten
KWA Bedrijfsadviseurs B.V.,
Amersfoort
Informatie: Marcel Hilwig
telefoon (033) 425 213 71
bedrijfscursus@kwa.nl
12-13 maart
Warmte in 2 dagen
Opleiding
F&B Training Center,
Hilversum
Informatie: FedEC
telefoon (035) 683 88 33
info@fedec.nl
www.fedec.nl
17-19 maart
Aqua Nederland
Evenementenhal, Gorinchem
Informatie: Linda Blijleven
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telefoon (0183) 68 06 80
lindablijleven@evenementenhal.nl
www.evenementenhal.nl
17-19 maart
Elektro Vakbeurs
De Voorde 30
5807EZ Venray
Informatie: Marit Roddenhof
venray@evenementenhal.nl
www.evenementenhal.nl
25-26 maart
Circulaire Economie
WTC, Rotterdam
Informatie: Euroforum
telefoon (040) 297 49 77
klant@euroforum.nl
www.smart-circle.org/circulareconomy
25-26 maart
Power Transmission Tech
2015
Wenen, Oostenrijk
Informatie: ACI
telefoon + 44 203 141 0626
claire@acieu.net
www.wplgroup.com/aci/conferences/eu-etp2.asp
31 maart
Building Holland
Amsterdam, Nederland
Informatie: RAI
telefoon (020) 549 12 12
n.lipsius@rai.nl
http://www.buildingholland.nl/
Pages/default.aspx

FedEC is een beroepsvereniging van energieadviseurs. De vereniging behartigt de collectieve belangen van haar
leden. Daarnaast wil FedEC de effectieve beroepsuitoefening bevorderen en het aanzien van de beroepsgroep verhogen.
FedEC
Tel. (035) 683 88 33
E. info@fedec.nl
I. www.fedec.nl
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Energiebesparing scholen
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Daar waar in 2011 nog een ‘Bouwbesluit-school’ gebouwd kon worden van het door de Rijksoverheid berekende budget is dat in 2015 vrijwel onmogelijk met de
EPC-aanscherping per 1 januari 2015. Foto: Fermacell BV.

Aanscherping EPC-norm en stijgende bouwkosten scholen

Normvergoeding positief indexeren
of wachten op catastrofe?
Vanaf 1 januari 2015 is onder andere de EPC-eis voor nieuw te bouwen scholen aangepast. De energieprestatie-eis is met bijna 50% aangescherpt: van 1,3 naar 0,7. Met een set aan extra bouwkundige en
installatietechnische maatregelen is invulling te geven aan deze eis. Maar dat kost wel geld. Geld dat
er op dit moment niet is. En... naar het zich laat aanzien, steeds schaarser wordt. Een oproep voor een
positieve indexering!
Door Machiel Karels, DWA en Willem Adriaanssen, HEVO

Jaarlijks wordt de normvergoeding voor (vervangende)
nieuwbouw en uitbreiding gepubliceerd door het ministerie.
Deze is voor 2015 wederom negatief geïndexeerd met 3,1%.
Sinds 2007 is de normvergoeding voor de bouw van scholen
zelfs met 9% negatief geïndexeerd, zoals het overzicht toont.

Indexering normvergoeding
Jaartal

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Percentage aanpassing
normvergoeding
(vervangende)
nieuwbouw, uitbreiding

3,7%

6,9%

0,4%

-6,6%

-2,3%

-1,0%

-6,6%

2015 20072015
-3,1%

-9,0%
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Bouwbesluit-school steeds duurder
DWA voerde een uitgebreide analyse uit naar de ontwikkeling van de normvergoeding en de stichtingskosten tussen
2011 en 2014 voor het primair onderwijs. Conclusie: daar
waar in 2011 nog een ‘Bouwbesluit-school’ gebouwd kon
worden van het door de Rijksoverheid berekende budget is
dat in 2014 al lastig geworden en vrijwel onmogelijk met de
EPC-aanscherping per 1 januari 2015. De verschillen tussen
normvergoeding en stichtingskosten lopen op tot boven de
200 EUR/m2 als gevolg van enerzijds de stijgende bouwkosten
en anderzijds de dalende normvergoedingen. En dat voor een
‘Bouwbesluit-school’, waar noodzakelijkerwijs geen aandacht
gegeven kan worden aan Frisse Scholen-eisen ten aanzien
van goede ventilatie, verwarming, koeling, verlichting en
akoestiek. Wil een school hier wel in investeren, dan loopt het
verschil op tot 300-400 EUR/m2.

Normvergoeding is ondergrens
Al jaren wordt er door vrijwel alle stakeholders, zoals schoolbesturen, belangenverenigingen en commerciële partijen,
actief in onderwijshuisvesting gepleit voor een positieve
aanpassing van de normbedragen. Deze zijn namelijk onvoldoende om een maatschappelijk verantwoorde duurzame
school te bouwen. Er zijn allerlei initiatieven geweest om de
magere bouwkwaliteit van bestaande en nieuwe scholen te
verbeteren, zoals het Frisse Scholenprogramma van RVO
en het kwaliteitskader van Ruimte-OK. Deze kwaliteitsverbetering is hard nodig om leerlingen en onderwijzend
personeel te faciliteren en leer-werkomstandigheden te geven
om optimaal te functioneren Het financieel haalbaar maken
van deze kwaliteitsslag wordt echter vrijwel onmogelijk. Veel
gemeenten houden vast aan de rekenmethodiek van de VNG
voor de normvergoeding, hoewel die destijds is ingevoerd om
een absolute ondergrens aan te leggen.
Gelukkig zijn er ook positieve uitzonderingen, zoals de
gemeenten Amsterdam, Utrecht en Heerhugowaard. Maar
veelal wordt de VNG-rekenmethodiek gehanteerd als een
standaard, waarbij gemeenten ook nog verwachten dat er
allerlei extra’s en duurzame maatregelen uit gerealiseerd
worden. Ook worden scholen regelmatig gevraagd om een
bijdrage in de stichtingskosten te leveren, omwille van beter
exploiteerbare huisvesting. Scholen kampen echter structureel
met tekorten op de budgetten voor onderhoud en energie,
zoals onder andere blijkt uit de benchmarkonderzoeken
van HEVO, waardoor er helemaal geen ruimte is om mee
te investeren. Die problemen worden alleen maar groter,
doordat de exploitatiebudgetten niet afgestemd zijn op de veel
installatie-intensievere gebouwen die nodig zijn om de Frisse
Scholen-eisen en actuele bouwbesluiteisen te realiseren.

Grens bereikt
De afgelopen jaren was er door de krapte op de bouwmarkt
financieel meer mogelijk, doordat ontwerpende en uitvoerende partijen hard meewerkten aan de race naar de bodem. De
gevolgen daarvan zijn inmiddels bekend; veel projecten zijn
met allerlei problemen tot stand gekomen, diverse bouwpartijen zijn failliet gegaan en er is heel veel arbeidscapaciteit uit
de bouwsector gestroomd.
We staan op een keerpunt. Inmiddels is er een aantal projecten waarbij aanbestedingen (fors) mislukt zijn. Dat zal de

komende tijd alleen maar toenemen omdat veel opdrachtgevers en ontwerpers niet in de gaten hebben wat het spanningsveld is tussen het beschikbare budget en het eisenpakket
en er onterecht nog vanuit gaan dat ‘de markt’ het wel oplost.
De grenzen van slimmer organiseren, ontwerpen, bouwen
en financieren zijn bij de huidige financiële kaders meer dan
bereikt.
In het licht dat schoolbesturen al structureel te lage exploitatievergoedingen krijgen en nu per 1 januari ook het buitenonderhoud van basisscholen bij schoolbesturen ligt, rijst de
vraag of deze extra EPC-aanscherping wel het gewenste effect
heeft. De algehele kwaliteit van de onderwijshuisvesting en
het langdurig exploiteren van een duurzaam schoolgebouw
staan op de tocht. Een EPC-aanscherping is dan ook alleen
verantwoord wanneer de totale exploitatiekosten (energie
én onderhoud en schoonmaak) navenant zullen afnemen
en de normkosten positief worden geïndexeerd. Het is tijd
voor boter bij de vis, overheid: investeer in de kwaliteit van
onderwijs door normvergoeding te baseren op een duurzaam
te exploiteren school.
DWA is een adviesbureau op het gebied van duurzaamheid,
energie en installaties. HEVO is een advies- en projectmanagementbureau gespecialiseerd in onderwijshuisvesting.

Een EPC-aanscherping is alleen verantwoord wanneer
de totale exploitatiekosten (energie
én onderhoud en
schoonmaak) navenant zullen afnemen
en de normkosten
positief worden
geïndexeerd.
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Energie in beeld

De restwarmte van Zaanse fabrieken als Forbo Flooring en Verkade
gaat gebruikt worden om wijken en openbare projecten in Krommenie, Assendelft en Wormerveer te verwarmen. De gemeente Zaanstad
die het plan met de bedrijven ontwikkelde, kreeg in januari 2015 een
subsidie van een half miljoen van de Europese Unie om het plan te
realiseren. Woonwijken, een school, een zwembad, maar ook een
bedrijventerrein moeten aangesloten worden op het net, dat een feit
moet zijn in 2016. Forbo Flooring, dat zich ook anderszins inzet om
haar ecologische footprint te verminderen, is blij dat het weer een
duurzaam steentje kan bijdragen.

Restwarmte Forbo fabriek
verwarmt wijken
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Netbeheerders:
integrale aanpak
duurzame renovatie
De bouw- en installatiesector benut steeds meer kansen om woningen energiezuinig te renoveren. In
‘De Stroomversnelling’ is de ambitie om 111.000 woningen te renoveren in 2020 volgens het Nul-opde-Meter (NOM) principe. Dit is een goed voorbeeld van een innovatief en duurzaam initiatief waarin
woningbouwcorporaties, netbeheerders en bouwers door samen te werken gezamenlijk de regie pakken. Maar welke gevolgen hebben bepaalde keuzes voor de duurzame renovatie van gebouwen voor
het energiesysteem?
André Jurjus, directeur van Netbeheer
Nederland: ‘Een
absolute voorwaarde voor duurzame
renovatie is dat er
meer integraal naar
elektriciteit, gas
en warmte wordt
gekeken, en dat de
bouwsector, producenten, energieleveranciers, netbeheerders en de overheid
gecoördineerd
samenwerken om
beleid integraal en
marktoverstijgend
uit te voeren.’

‘De regie ontbreekt om de bouwsector te faciliteren efficiënt in te spelen op de energievoorziening van de toekomst.
Wet- en regelgeving en een gescheiden warmte-, energie- en
gasmarkt leiden tot verkokering, waardoor de bouwsector
belemmert wordt in het verduurzamen van de gebouwde
omgeving. Om klaar te zijn voor de energievoorziening van
de toekomst, moeten heilige huisjes omver en moet er meer
marktoverstijgend worden samengewerkt.’ Dit stelt André
Jurjus, directeur van Netbeheer Nederland (NBNL). ‘Het
Actieplan Duurzame Energievoorziening is een goede eerste

stap. Dit plan wordt ontwikkeld door tientallen partijen om
gezamenlijk de energiemarkt te transformeren voor een
adequate energievoorziening in 2030. Daar moet nu actie op
worden ondernomen, omdat de energiemarkt democratischer
en decentraler wordt.’
Er moet echter nog heel wat water door de Rijn voordat
Nederland klaar is om de energievoorziening te verduurzamen. Anders gezegd: om via een ‘energiemarkt 2.0’ te voldoen
aan de behoefte van de energiegebruiker van de toekomst
en het energienet zo robuust als nu te laten blijven. Volgens
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Jurjus is er een belangrijke rol weggelegd voor architecten en
de installatiebranche. Al in de ontwerpfase voor woonwijken
of industrieterreinen moet rekening worden gehouden met
energieneutraal bouwen. Hiervoor is het van belang om
(onnodig) energieverbruik zo veel mogelijk terug te dringen
en voor de energiebehoefte uitsluitend gebruik te maken van
duurzame en hernieuwbare energiebronnen. Ook de installatiebranche moet de kansen benutten om woningen en andere
gebouwen energiezuinig te bouwen en te renoveren.

Lokale initiatieven
In woonwijken en op bedrijventerreinen wordt steeds meer
zelf energie opgewekt, gedeeld en opgeslagen. Jurjus: ‘De
energiemarkt van de nabije toekomst is een lappendeken van
lokale initiatieven. En het mooie is dat ook de bouwsector
hier een constructieve rol in kan spelen.’ Een absolute voorwaarde is echter dat er meer integraal naar elektriciteit, gas en
warmte wordt bekeken, en dat de bouwsector, producenten,
energieleveranciers, netbeheerders en de overheid gecoördineerd samenwerken om beleid integraal en marktoverstijgend uit te voeren. Vraag en aanbod worden beter op elkaar
afgestemd als deze partijen gezamenlijk de regie hervinden en
het totaal aan initiatieven aan elkaar kan knopen. De energiemarkt is dan minder versnipperd en hiermee verduurzaamt
de Nederlandse energievoorziening sneller.
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De Stroomversnelling
Energiebesparing bij nieuwbouw is belangrijk, maar de grootste uitdaging is het energiezuiniger maken van de bestaande
woningen. Daarom is ‘De Stroomversnelling’ gestart als een
initiatief tussen zes woningcorporaties en vier bouwers om
11.000 huurwoningen te renoveren volgens het zogenaamde
Nul-op-de-Meter principe. Dit is een goed voorbeeld van een
innovatief en duurzaam initiatief waarin woningbouwcorporaties, netbeheerders en bouwers door samen te werken
gezamenlijk de regie pakken. Uitgangspunt hierbij is dat de
Stroomversnelling uitsluitend het gebruik van duurzame
energie, opgewekt door niet-fossiele brandstoffen beoogt en
dat een woning over het jaar gezien net zoveel energie opwekt
als verbruikt .Verder moet de renovatie in vijf werkdagen
worden afgerond.
De ambitie van de Stroomversnelling rijkt echter verder:
men wil in 2020 111.000 woningen hebben aangepakt. Om
dit te bewerkstellingen wordt verbreding van het aantal
participanten gezocht. Met deze verbreding is een andere
organisatievorm dan de huidige vereniging noodzakelijk.
De netbeheerders ondersteunen dit initiatief van harte. Er
wordt momenteel gewerkt aan de oprichting van een nieuwe
vereniging waarvan ook Netbeheer Nederland namens de
netbeheerders formeel lid wordt.

Het is belangrijk dat
er meer integraal
naar elektriciteit, gas
en warmte wordt
gekeken, en dat de
bouwsector, producenten, energieleveranciers, netbeheerders en de overheid
gecoördineerd
samenwerken om
beleid integraal en
marktoverstijgend
uit te voeren.
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Gevolgen voor energiesysteem

Nul-op-de-Meter
renovatieprojecten
In 2014 zijn in Nederland talrijke Nul-op-de-Meter renovatieprojecten gestart in het kader van de deal de Stroomversnelling. Een
overzicht.
• H
 eerhugowaard. In Heerhugowaard renoveerden BAM Woningbouw en woningcorporatie Woonwaard 55 rijtjeswoningen uit de
jaren ’70 naar Nul-op-de-Meter met geld van de energierekening.
De renovatie duurde slechts tien dagen. De woningen zijn tweede
helft 2014 fasegewijs opgeleverd. Wenink Holtkamp Architecten
was verantwoordelijk voor het ontwerp.
• Haarlem. Woningstichting Pré Wonen in Haarlem heeft de ambitie
om 154 sociale huurwoningen uit 1924 en 1926 in het Hof van
Egmond Nul-op-de-Meter te laten renoveren. Eind 2014 zijn zes
proefwoningen opgeleverd door Bouwbedrijf van Lith en AG architecten. In 2015 wordt de haalbaarheid bekeken voor de rest van de
woningen.
• Melick. In Melick leverde woningcorporatie Wonen Limburg
samen met VolkerWessels in 2014 de eerste vier pilotwoningen op.
Architect is 2.0 Architecten. Wonen Limburg renoveert binnen de
Stroomversnelling in totaal 1.000 woningen naar Nul-op-de-Meter.
Binnenkort worden gesprekken gevoerd met bewoners van nog
eens 23 woningen in Melick. Wanneer zij allemaal akkoord zijn, kan
ook hier de slag naar Nul op de Meter worden gemaakt.
• Soesterberg. Woningcorporatie Portaal renoveert samen met
BAM in totaal 109 woningen naar Nul op de Meter in Soesterberg.
Eerst zijn twee pilotwoningen gerealiseerd en voor kerst 2014 zijn
er nog eens vijftig opgeleverd. Iedere woning werd in twaalf dagen
naar Nul-op-de-Meter gerenoveerd. Architect: Wenink Holtkamp
Architecten.
• Stadskanaal. Ballast Nedam en Lefier verbouwden in Stadskanaal in 2014 een sociale huurwoning naar Nul-op-de-Meter. Deze
testwoning dient ter voorbeeld voor de aanpak van nog eens 21
sociale huurwoningen uit 1964 van Lefier in Stadskanaal.
• Nieuw Buinen. In Nieuw Buinen hebben woningcorporatie Lefier
en bouwer VolkerWessels in een leegstaand pand hun eerste Nulop-de-Meter pilotwoning gerealiseerd. De pilotwoning diende als
testwoning voor nog eens 119 jaren ´70 rijtjeswoningen in Nieuw
Buinen. De volgende zes worden voorjaar 2015 aangepakt. Daarna
volgen er nog 24 woningen als onderdeel van de testfase. Met alle
kennis en ervaring uit deze testfase wordt de rest van de in totaal
119 woningen aangepakt.
• Groningen. Woningcorporatie Lefier en bouwer Dura Vermeer
zijn de eerste die binnen de deal de Stroomversnelling prototypes
voor portiekflats opleverden. Drie in 2014 opgeleverde testwoningen zijn uitgangspunt voor nog eens 48 andere flatwoningen
in Groningen. De planning is dat de werkzaamheden daar eind
februari/begin maart 2015 zullen starten.

De netbeheerders stellen zich ten doel om inzichtelijk te
maken welke gevolgen bepaalde keuzes voor de duurzame
renovatie van gebouwen hebben voor het energiesysteem
(over de hele keten), mee te denken over de toe te passen concepten en waar nodig alternatieve oplossingen aan te bieden.
Jurjus: ‘De netbeheerders streven ernaar om een eenduidig
beleid te ontwikkelen ten aanzien van een aantal vraagpunten
die in het verdere proces aan de orde zullen komen. Denk bijvoorbeeld aan het blijven beheren van een gasnet, waar in het
door de Stroomversnelling bedachte all-electric concept juist
vraag is naar een dikker uitgevoerd elektriciteitsnet en een
gasnet wellicht overbodig is. Daarnaast gaat het bijvoorbeeld
om de wijze waarop moet worden omgegaan met opslag en in
hoeverre gelijkstroom onderdeel kan zijn van het Stroomversnellingsconcept.’
Bij het meedenken over de door de Stroomversnelling te
hanteren concepten is het van belang dat de netbeheerders
transparant maken wat de gevolgen van de keuze van die
concepten zijn voor het energiesysteem (ketenbenadering).
‘Dat moet neutraal geformuleerd worden en partijen in staat
stellen om op basis hiervan verantwoorde keuzes te maken.
Uiteraard moeten de netbeheerders daarbij alternatieven
aanbieden die de (maatschappelijke) business case aantrekkelijker maken’, aldus Jurjus.
Gestart wordt door de bestaande pilots nader te analyseren en
een berekening te maken van de gevolgen van deze initiatieven voor de lokale energienetten. De netbeheerders delen
daartoe hun ervaringen met de huidige pilots en de eventuele
berekeningen die hierbij zijn gemaakt. Bij de nadere uitwerking hiervan zoeken de netbeheerders naar de gemeenschap-
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pelijke deler. Op basis daarvan kunnen de vervolgstappen
nader worden bepaald.
Een eerste concrete actie wat deze taak van de netbeheerders
betreft is volgens de directeur van Netbeheer Nederland de
nadere afstemming en het inzichtelijk maken van de plannen voor sanering van de gasnetten in relatie tot de plannen
voor Stroomversnelling: ‘De netbeheerders hebben in dat
kader behoefte aan een lijst met geplande initiatieven. Het is
daarnaast van essentieel belang dat de initiatiefnemers van De
Stroomversnelling zich ervan bewust zijn dat de netplanning
van de netbeheerders zo’n twee tot drie jaar vooruitlopen en
dat aanpassing daarvan op korte termijn wel wat voeten in de
aarde heeft.’

Aanspreekpunt voor lokale initiatieven
Van belang is volgens de directeur van Netbeheer Nederland om in een vroegtijdig stadium betrokken te zijn bij
de planvorming en verdere uitvoering om mee te kunnen
denken: ‘De netbeheerders vormen het aanspreekpunt en
zorgen ervoor dat vanuit hun organisaties de juiste personen
deelnemen aan de diverse overleggen van bouwbedrijven
en woningbouwcorporaties. De ervaring tot op heden is
echter dat de netbeheerders vaak pas in laat stadium worden
betrokken, namelijk bij de start van de uitvoering van de door
de bouwers en woningbouwcorporaties bedachte plannen.’
Daarbij worden de netbeheerders via de reguliere kanalen
(www.aansluitingen.nl of bestaande contacten bij operationele afdelingen) benaderd.
‘Wij denken graag mee over realisering van de doelstellingen
van Stroomversnelling en hebben daarvoor meer concrete
informatie nodig op welke locaties die eerste (en later ook de

tweede en derde) fase gerealiseerd wordt. Wij hebben daarom
behoefte aan een vlekkenkaart die de potentiële gebieden die
op de nominatie kunnen komen te staan voor toepassing van
de Stroomversnelling inzichtelijk maakt. Dit inzicht geeft de
netbeheerders de mogelijkheid om nader te adviseren waarbij
zij hun eigen netplanning kunnen betrekken. Het belang van
de netbeheerders daarbij is om te voorkomen dat een renovatie van de Stroomversnelling wordt toegepast op locaties
waar het energienet pas geleden is aangepast en die renovatie
noodzaakt tot aanvullende aanpassingen.’

Stroomversnelling ligt jaar
achter op schema
Het renovatieprogramma de Stroomversnelling, dat 111.000
woningen van hun energierekening af moet helpen, ligt een jaar
achter op schema. Dat meldt Cobouw op 2 februari 2015. Hoofdoorzaak is de vertraagde wetgeving rond de energieprestatievergoeding.
Het in juni 2013 gestarte innovatieprogramma heeft tot nu toe 150
Nul-op-de-meterrenovaties achter de rug in plaats van de geplande
duizend. Ook dit jaar wordt de planning niet gehaald, al gaat het
tempo flink omhoog. De vier aangesloten bouwers en zes corporaties
denken 2500 woningen onder handen te kunnen nemen. De doelstelling blijft echter ‘voorlopig’ wel om volgens de oorspronkelijke planning eind 2016 11.000 renovaties af te hebben.
De vertraging is ontstaan doordat de energieprestatievergoeding, die
het mogelijk maakt dat de energierekening van de huurder ingeruild
wordt voor extra huur voor de corporaties, een aanpassing van de
wetgeving vraagt. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel ter consultatie
en hoopt men de energieprestatievergoeding op 1 juli 2015 in de
huurregelgeving van de corporaties te hebben.
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Gronings gemeentekantoor met epc < 0,5
Het nieuwe gemeentekantoor aan het Harm Buiterplein in Groningen is uitnodigend, transparant en
flexibel. Maar bovenal: duurzaam. Dat was vanaf de eerste gesprekken het belangrijkste uitgangspunt.
Het resultaat is een bijzonder gebouw; van binnen én van buiten. Het A++ gebouw heeft een bijzonder
lage energieprestatiecoëfficiënt van 0,48 en een zeer hoge isolatiewaarde.

De opvallende gevel
bestaat uit hard
isolatiemateriaal met
een laag recyclebare
composiet.

Door Imke Hamacher, in opdracht van RVO.nl

Duurzaamheidseisen

De ‘bewoners’ van het nieuwe gemeentekantoor lopen nu
bijna een jaar rond in het gebouw van 17.000 m2 in het
Europapark. Voor de gemeente Groningen is het duurzame
gebouw een belangrijke stap op weg naar een toekomst als
energieneutrale stad. ‘Dit gebouw is een aangename ontmoetingsplek voor Groningers en gemeente. Ingericht om
flexibel te werken en bijzonder duurzaam. Het is een aanwinst
voor de stad en vormt samen met zijn omgeving een plek
om trots op te zijn’, aldus wethouder Joost van Keulen van
Personeel & Organisatie. Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO.nl) wees het gebouw vanwege de duurzame
ambities aan als ‘Excellent Gebied’: een voorbeeldproject voor
energiezuinige nieuwbouw. RVO.nl voert dit programma uit
in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

Omdat de gemeente Groningen als opdrachtgever graag ondersteuning wilde bij zo’n grote klus, riep het de hulp in van
een duurzaamheidsteam onder leiding van draaijer + partners. Ben Grijpstra was vanaf het prille begin betrokken als
adviseur duurzaamheid en schreef mee aan het programma
van eisen: ‘Daarin hebben we de ambities voor het gebouw
vastgelegd, waaronder een energieprestatie die 30 procent
ambitieuzer is dan de norm, efficiënt en duurzaam materiaalgebruik en flexibel bouwen.’
De aanpak is gebaseerd op de Engineer, Build and Maintain
(EBM)-bouwproces, waarbij zowel de engineering als de
uitvoerende werkzaamheden en het toekomstig onderhoud
aan één partij gegund worden. Grijpstra: ‘De gemeente heeft
de architect en aannemer geselecteerd op het waarmaken van
de ambities. De bouwer BAM heeft een onderhoudscontract
voor twintig jaar en is verantwoordelijk voor de gebouwpres-
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tatie. Zo bied je een maximale prikkel om duurzaamheid te
realiseren.’

Lichtgewicht gevel
Het A++ gebouw – een ontwerp van MVSA Architects –
heeft een bijzonder lage energieprestatiecoëfficiënt van 0,48
en een zeer hoge isolatiewaarde (Rc = 5 m2K/W). De opvallende gevel bestaat uit hard isolatiemateriaal met een laag
recyclebare composiet. Daardoor heeft de gevel een gering
gewicht, waardoor minder materiaal nodig is voor de draagconstructie. De verspringende ramen met driedubbel glas
maken optimaal gebruik van daglicht en besparen zo energie
op kunstlicht. Tegelijkertijd houden ze het teveel aan zonlicht
tegen om sterke opwarming van het gebouw te voorkomen.
Klinkt tegenstrijdig, geeft Grijpstra toe, maar toepasselijk
genoemde ‘genius-lamellen’ maken het mogelijk. ‘Die pareren
zonnestralen, maar laten het weerkaatste licht wel door. Zo
profiteer je van de zon, zonder dat de temperatuur te hoog
oploopt. Aan de zuidzijde zijn de raamkozijnen extra verdiept
om schaduw te creëren.’

is het kantoor uitgerust met zonnepanelen en energiezuinige
liften en verlichting.

Flexibel in gebruik

Prestaties meten

Ook aan de binnenkant van het gebouw zijn intelligente
maatregelen genomen. Het kantoor heeft speciale holle vloeren met kolomvrije overspanningen waarin alle leidingen –
ventilatie, elektra, verwarming en sprinklers – verwerkt zijn.
Hierdoor zijn alle wanden vrij verschuifbaar en zijn ruimtes
makkelijk anders in te delen. Het is de eerste keer dat deze
vloeren van Holcon op zulke grote schaal zijn toegepast, zegt
Grijpstra. ‘De aannemer heeft er wat slapeloze nachten van
gehad, want er komt veel engineering aan te pas om de grote
overspanningen mogelijk te maken.’ Dat niets in beton gegoten is – letterlijk én figuurlijk – maakt het gebouw volledig
demontabel en herbruikbaar. De flexibiliteit en inrichting is
volledig gericht op ‘het nieuwe werken’ bij de gemeente, aldus
Grijpstra. ‘In workshops hebben we samen met werknemers
bepaald hoeveel werkplekken, vergaderzalen en ICT-voorzieningen nodig zijn. Voor sommigen is de nieuwe situatie best
even wennen, maar je bespaart enorm op ruimte en energie.
En mocht er in de toekomst toch ruimtegebrek zijn, dan kan
er op het dak eenvoudig nog een extra verdieping worden
gebouwd.’

Het eerste jaar aan het Harm Buiterplein is soepel verlopen,
zegt Grijpstra. ‘Bij zo’n groot, nieuw gebouw loop je altijd
wel tegen dingen aan. Dan werkte de ICT nog niet helemaal
naar behoren of was de klimaatbeheersing nog niet perfect.
De maand inregeltijd die we hiervoor hadden ingecalculeerd
was iets te kort, ook omdat er door reorganisatie meer nieuwe
gemeenteafdelingen in het gebouw trokken.’
Met behulp van de Excellente Gebieden-subsidie van RVO.nl
kan een onafhankelijke partij het kantoor nog drie jaar monitoren. ‘Pas bij gebruik kunnen we goed onderzoeken of de
gebouwprestatie strookt met de ambities’, zegt Grijpstra. Wat
dit kantoor volgens hem excellent maakt? ‘Dat de gemeente
vanaf het begin de duurzaamheidsambities heeft vastgelegd
in de eisen. Het was een belangrijk en integraal onderdeel van
het proces. Dat heeft vanaf dag één richting gegeven aan het
project.’

Gasloos gebouw
Gasleidingen zijn niet in het gebouw te vinden, wel een
warmte-koudeopslag. Eerst zou er alleen een bron voor het
kantoor komen, later is besloten tot een collectieve voorziening voor het hele Europapark, waaronder ook winkels,
scholen, een bioscoop en het stadion van FC Groningen.
Grijpstra: ‘Een collectief systeem is efficiënter qua energie
én investeringskosten en maakt uitwisseling van warmte en
koude tussen gebouwen mogelijk.’
De aangesloten gebouwen krijgen een eigen warmtepompsysteem en zijn gekoppeld aan een centraal bronwaternet. In het
gemeentekantoor gaat ook opgewarmde lucht niet verloren.
Zodra het CO2-gehalte in een ruimte stijgt, gaat het ventilatiesysteem een tandje hoger en voert het de gebruikte lucht
via een warmtewisselaar naar buiten. Die warmte wordt weer
hergebruikt om lucht op te warmen die van buiten naar binnen stroomt. Om ook het stroomverbruik te minimaliseren

Het kantoor heeft
speciale holle vloeren met kolomvrije
overspanningen
waarin alle leidingen
– ventilatie, elektra,
verwarming en
sprinklers – verwerkt zijn.

Duurzaam bouwen loont
Het gemeentekantoor in Groningen is één van de negentien zogenoemde ‘Excellente Gebieden’ die de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland ondersteunt met een kennis- en leertraject. In deze
gebieden wordt minimaal 25 procent energiezuiniger gebouwd dan
het Bouwbesluit op dat moment voorschrijft. De opgedane kennis en
ervaringen zijn bedoeld voor alle in de bouw betrokken partijen om
in 2020 energieneutraal te kunnen bouwen. Energieneutraal bouwen
biedt ondernemers kansen om te innoveren en nieuwe markten aan
te boren. Met als resultaat economische groei, winst voor het milieu
én een groen imago. Heeft u ook duurzame ambities? De Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland stimuleert duurzaam bouwen, biedt
financiering, kennis en partners. En attendeert beleidsmakers op
belemmerende wetten en regels. Zie ook: www.excellentegebieden.nl
en www.rvo.nl/gebouwen.
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Perslucht:
de stille energievreter
Perslucht is onmisbaar in veel industriële processen, maar kan bij onjuist gebruik een stille energievreter zijn. Kisuma Chemicals nam het persluchtgebruik uitgebreid onder de loep. Het resultaat: een
enorme energiebesparing van duizenden euro’s. En dat dankzij simpele aanpassingen met een minimale
investering.

Door Maaike Belder, in opdracht van RVO.nl

‘We keken niet naar energie-efficiency’, zegt Bert-Jan Velthuis,
proces engineer bij Kisuma Chemicals in Veendam. Sinds
de start van het bedrijf in 1999 ligt de focus op uitbreiding
van de productie. Met succes: de productie is in tien jaar tijd
verdubbeld. Nu staan de zaken er heel anders voor. Efficiënt
gebruik van energie staat hoog op de lijst en Kisuma – een
dochter van het Japanse Kyowa Chemicals Industry – wil
overcapaciteit in het productieproces minimaliseren. Dat
adequaat persluchtgebruik hier zo’n grote bijdrage aan zou
leveren, had niemand verwacht. Velthuis: ‘Dan hadden we
wel eerder maatregelen genomen.’

Energievreter
Kisuma produceert magnesiumverbindingen voor diverse
toepassingen in de kunststofverwerkende industrie. De fijne
poeders zijn een milieuvriendelijk alternatief voor hittestabilisatie van PVC, hittebestendige kabels in auto’s, hoogspanningskabels en raam- en deurkozijnen. Het productieproces
bevat vijf persluchtcompressoren. Velthuis: ‘Ze werkten altijd

prima, dus keken we er niet naar om. Maar de laatste jaren
was het ons bekend dat de compressoren veel energie verbruikten en hoge onderhoudskosten hadden.’ Na onderzoek
ontdekt Kisuma dat de persluchtcompressoren lucht laten
weglekken, niet optimaal samenwerken en een onnodig hoge
luchtdruk gebruiken. En dat levert een hoop rendementsverlies op.
Om de compressoren optimaal te laten samenwerken, moest
Kisuma deze opnieuw inregelen. Velthuis: ‘Daarvoor hebben
we het hele proces doorgelicht. Zo kwam het voor dat er meer
perslucht naar kleppen of filterpersen ging dan nodig. Door
dat gebruik terug te schroeven en alleen het noodzakelijke
door te laten, gaat nu geen lucht meer verloren. En door de
draaitijd te verminderen, besparen we ook op onderhoudskosten.’ Kisuma keek ook kritisch naar de luchtdruk. ‘We
gebruiken nu 5,5 bar ten opzichte van 7 bar daarvoor. Dat is
een systeemdrukverlaging van maar liefst 30 procent’, aldus
Velthuis.

Meten is weten
Luchtlekken zijn een grote kostenpost voor bedrijven die
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perslucht gebruiken, terwijl er heel gemakkelijk iets aan is te
doen. Volgens Velthuis zijn grote lekken makkelijk zelf op te
sporen, omdat je ze kunt voelen. ‘Bij een gat van bijvoorbeeld
2 millimeter komt er dusdanig veel lucht vrij dat je er bij wijze
van spreken je handen mee zou kunnen drogen. Maar voor
lekken kleiner dan 1 millimeter is speciale meetapparatuur
nodig.’ Kisuma liet daarom een gespecialiseerd bedrijf komen
om alle luchtlekken te detecteren. Velthuis: ‘Als je niets doet
aan een lek van 2 millimeter, kost je dat ongeveer 2,50 euro
per dag. Vaak gaat het om meerdere lekken, dus dat kan flink
oplopen. Lekdetectie en de bijkomende reparaties kostten ons
zo’n 2.500 euro: tel uit je winst.’

Student in huis
Voor het persluchtproject werkte Kisuma samen met een
student werktuigbouwkunde van de Hanzehogeschool in
Groningen. ‘Dat was een bewuste keuze’, vertelt Velthuis. ‘Een
student bekijkt het systeem op een totaal andere manier dan
iemand die er dagelijks mee bezig is. In het project hebben we
de stagiair voor langere tijd aan een medewerker gekoppeld.
Zo houd je de kennis in huis. Als je een extern adviesbureau
inschakelt, is dat niet het geval.’ De student nam de compressorinstellingen onder de loep en herschreef de software, wat
leidde tot flinke efficiëntiemaatregelen. Met het aanpakken
van het persluchtgebruik bespaart Kisuma ongeveer 62 euro
per dag. Er zijn nog maar twee van de vijf compressoren
actief. Daarvan is er één vol in gebruik en de tweede alleen
wanneer nodig. Van de drie compressoren die uit staan, is er
één kapot. Vervanging is niet nodig, vindt Velthuis.

Eenvoudig besparen
Om energie effectiever en efficiënter in te zetten, zijn in
opdracht van het ministerie van Economische Zaken
overeenkomsten gesloten tussen de overheid en bedrijven,
instellingen en gemeenten. Dit zijn de Meerjarenafspraken
energie-efficiency (MJA3/MEE). Hiermee draagt het ministerie bij aan het behalen van 20 procent CO2-reductie in 2020
en het realiseren van de energiebesparingsdoelen in het Energieakkoord. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO.nl) faciliteert de afspraken, stimuleert de bedrijven en

Duurzaam ondernemen
Duurzaamheid biedt ondernemend Nederland
kansen om te innoveren en nieuwe markten aan
te boren. Met als resultaat economische groei,
winst voor het milieu én een groen imago. Heeft
u ook duurzame ambities? De Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland spreekt en ondersteunt dagelijks honderden ondernemers. De
rijksdienst stimuleert innovatie en duurzaam
ondernemen in opdracht van diverse ministeries.
Biedt financiering, kennis en partners. En attendeert beleidsmakers op belemmerende wetten
en regels. Zodat ondernemers kunnen ondernemen. www.rvo.nl/duurzaamondernemen.
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Belangrijkste aandachtspunten
persluchtgebruik
•
•
•
•

Gebruik niet meer perslucht dan nodig
Optimaliseer de compressorinstellingen door opnieuw in te regelen
Laat een gespecialiseerd bedrijf kleine lekken detecteren
Kijk kritisch naar de luchtdruk

monitort de resultaten. ‘Perslucht is één van de belangrijkste
thema’s voor MJA-bedrijven’, zegt Jac van Trijp. Als adviseur
bij RVO.nl ondersteunt hij bedrijven bij het nemen van energiebesparende maatregelen. ‘Veel ondernemers weten niet
dat ze met perslucht heel eenvoudig veel energie en kosten
kunnen besparen. Daar komt bij dat de terugverdientijd heel
kort is.’

Efficiënte persluchtvoorziening
In augustus 2014 publiceerde RVO.nl een nieuwe update van
het Best Practice Document Persluchtinstallaties. Daarin
staan de belangrijkste aspecten voor een efficiënte persluchtvoorziening beschreven. Van Trijp: ‘Best practices stellen we
op om bedrijven te laten zien wat er op een bepaald gebied
aanwezig of mogelijk is.’ RVO.nl wil de kennis over perslucht
breder delen en is daarom gestart met regionale informatiebijeenkomsten. De eerste daarvan vindt plaats in de regio
Rijnmond. ‘Als dat goed werkt, hopen we die werkwijze later
dit jaar uit te breiden naar andere delen van Nederland’, zegt
Van Trijp. En Kisuma? Die werkt aan verdere optimalisatie
van haar persluchtvoorziening en richt zich nu primair op het
overbrengen van de monitoring aan de 45 operators. Velthuis:
‘Die hebben allemaal een training gekregen over hoe je de
installatie optimaal onderhoudt. We werken in ploegendiensten, waarin een aantal mensen vanaf nu verantwoordelijk
is voor de instellingen van het persluchtsysteem. Daarmee
hopen we ons persluchtgebruik voorlopig te stabiliseren en
wellicht nóg efficiënter te maken in de nabije toekomst.’
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EnergieGids.nl is een multimediaal platform (magazine, digitale
nieuwsbrief en website) dat zich richt op grootverbruikers,
opdrachtgevers, installateurs en adviseurs. Het reduceren van
energieverbruik staat hoog op de agenda van deze professionals.
De redactie biedt de lezers praktische oplossingen voor
energie-efficiënte, besparende en duurzame maatregelen. Het
magazine verschijnt maandelijks met o.a. case omschrijvingen,
beleidsopinies en best practices. De online varianten brengen o.a.
actueel nieuws, een subsidietool, achtergrondinformatie en de
leveranciers zoekmodule.

In 2015 wordt er per editie aandacht besteedt aan de
volgende thema’s:
3 Energiemonitoring
4 Verlichting
5 Zonne-energie en energie-opslag
6 Energie-efficiency industrie
7/8 Energiemanagement en consultancy
9 Voorbeschouwing Vakbeurs Energie
10 Special Vakbeurs Energie
11 Smart Grids - Nabeschouwing Vakbeurs Energie
12 Duurzaamheid en energie in de gebouwde omgeving

Wilt u weten hoe EnergieGids.nl u kan helpen uw doelgroep te benaderen? Neem contact op
met Arthur Middendorp van Jetvertising b.v.
T (070) 399 00 00 E arthur@jetvertising.nl
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Directe codering met
laser voor hoogwaardige
industriële codering

SMC vult gat in de markt
met de nieuwe pneumatische afstandsensor

Met ruim 400 coderingsmaterialen biedt het nieuwe Topmark
Laser-coderingssysteem van Phoenix Contact de juiste klemmen-, ader-, kabel-, apparaten- en installatiecodering voor elke
toepassing.

SMC, 's werelds toonaangevende leverancier van pneumatische
producten, heeft een gat in de markt gevuld door een nieuwe,
duurzame en heel efficiënte pneumatische afstandsensor te
lanceren.

Het coderingsmateriaal van roestvaststaal (V4A), aluminium en
kunststof wordt direct gecodeerd door krachtige ytterbium-vezellasertechnologie. Bij directe codering vindt het coderen plaats
zonder toner of druklint. De lasercodering is zeer resistent, ook
onder extreme omstandigheden en omgevingsinvloeden. De laser
codeert en snijdt folie volgens de specificaties in slechts één bewerking. Door de automatische herkenning van materialen codeert
de laser snel en effectief. Door de integratie in de engineerings- en
coderingssoftware Clip Project is het apparaat de snelste desktoplaserprinter in zijn klasse. Ook de eenvoudige bediening zonder
speciale kennis van lasers en tijdrovende parameterinstellingen
biedt voordelen.

De ISA3 werd ontwikkeld om te voldoen aan de vraag van de klanten naar een energie-efficiënte, gebruiksvriendelijke, stille en robuuste pneumatische afstandsensor. SMC's ISA3 is ontworpen met
een tweekleurige display zodat de controles met één oogopslag
kunnen gebeuren. Dit werd gecombineerd met een eenvoudige
driestaps instelling, waardoor kan worden bespaard op arbeidskosten. Hij is ook gemakkelijk te onderhouden, aangezien het ISA3ontwerp slechts een, maar veel grotere opening heeft, waardoor
het risico van vervuiling daalt. En hij is bestand tegen drie keer
meer druk dan zijn voorganger, de ISA2, waardoor de levensduur
ook langer is. De energie- en milieuefficiëntie is te danken aan het
feit dat de ISA3 55% lichter is en 60% minder lucht verbruikt dan
de ISA2. En omdat hij geen lucht uit zijn body uitstoot, is de ISA3
bijna geluidsvrij, waardoor hij geschikt is voor stille omgevingen.
De operatoren kunnen er zeker van zijn dat de pneumatische
afstandsensor niet gevoelig is voor onbedoelde wijzigingen aan de
ingestelde waarden dankzij de introductie van een Keylock-functie.
De ISA3 is bedoeld voor de algemene automatiserings- en automobielsector en is ideaal voor verschillende toepassingen zoals de
machinale bewerking van stukken, de controle van de positionering van installatiecomponenten, de controle van goede en slechte
stukken, kwaliteitscontrole of de inspectie van onderdelen voor
machines en de controle van luchtlekken.

Phoenix Contact B.v., T. 0316 59 17 20 , E. sales@phoenixcontact.nl,
www.phoenixcontact.nl

SMC Pneumatics BV, T. 020 531 88 88,
f.musman@smcpneumatics.nl, www.smcpneumatics.nl
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AX8 warmtebeeldcamera
voor industriële
automatisering

Nieuwe permanente
magneet motor van WEG
overtreft de IE4-norm

Thermografische camera’s zijn nu compacter dan ooit. Wereldmarktleider FLIR introduceerde enkele maanden geleden de
kleinste detector op de commerciële markt, de Lepton®. Deze
microtechnologie kondigden we reeds aan in de TG165. Met de
introductie van de FLIR AX8 is het vanaf nu ook mogelijk om
deze technologie in te zetten voor industriële automatisering.

Laagspanningsmotoren van de energie-efficiëntieklasse IE5
moeten ongeveer 20% minder verlies hebben dan IE4-motoren.
WEG lanceert nu een permanent magneet motor die voldoet aan
deze strenge eis en zo een van de eerste motoren wordt die aanspraak kan maken op de benaming 'IE5 Ultra Premium Motor'.

De FLIR AX8 beschikt niet alleen over een thermische camera,
maar ook over een digitale camera om aan te duiden waar onregelmatigheden zich voor doen. Naast de 80 x 60 pixels beschikt
de camera over verschillende detectietools (6 spotmeters, 6
punten met warm/koud-spot detectie, isothermen en MSX) die een
direct alarm kunnen genereren wanneer een grenswaarde wordt
overschreden. Deze compacte en eenvoudig te installeren warmtebeeldcamera heeft een afmeting van 54 x 25 x 95 millimeter
(BxLxH) inclusief connectoren en is geschikt voor oneindig veel
toepassingen. De AX8 is een perfecte aanvulling binnen een zeer
uitgebreid pakket van thermische automatisering.
KWx B.V., T. 0186-633600, E. dtp@kwx.nl, www.kwx.nl

Foto: WEG2177_IE5 Motor met permanente magneet: een van de
meest energie-efficiënte motoren van het ogenblik: de nieuwe
motor met permanente magneet van WEG.
WEG, één van de toonaangevende wereldwijde leveranciers van
aandrijftechnologie, heeft met zijn nieuwe motor met permanente
magneet in de W22-reeks de lat voor energie-efficiëntie eens te
meer hoger gezet. Bij de lancering van de W22 Super Premium IE4
driefasige inductiemotor eind 2012 werd WEG al beschouwd als
pionier op dit gebied en nu bevestigt de firma zijn leiderspositie
met de introductie van een nog efficiëntere synchrone motor met
permanente magneet. Met een verlies dat ruwweg 20% lager ligt
dan bij de Super Premium-modellen is dit zowat de eerste Ultra
Premium-motor op de markt die beantwoordt aan de huidige criteria voor de potentiële IE5-energie-efficiëntieklasse. Dit betekent
dat de W22-motor met permanente magneet gerekend kan worden
tot de meest rendabele elektrische motoren die momenteel in de
wereld verkrijgbaar zijn. Het vernieuwende design van de W22motor met permanente magneet maakt het mogelijk om uitzonderlijk hoog rendement te combineren met compacte afmetingen. Bij
WEG gaat dit hoger rendement hand in hand met geoptimaliseerde
motorprestaties om zo tot een lager geluids- en trillingsniveau en
ook tot een minimaal onderhoud te komen.
WEG Netherlands (Sales office of WEG Benelux SA), T. 0541 57 10
80, E. info-nl@weg.net, www.weg.net/nl.
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Tijdens de Infra Relatiedagen Hardenberg presenteert Xylem
op stand 207 de Godwin NC350 met bewezen zelfreinigende
Flygt N-technologie. De Godwin NC350 is een zeer krachtige en
transportabele pompset.
De pomp is breed inzetbaar en de juiste keuze wanneer het gaat
om het verpompen van grote debieten van zowel overtollig schoon
water alsook sterk vervuild en vezelrijk (afval)water met grote vaste bestanddelen. Door de unieke Flygt N-waaier met zelfreinigend
ontwerp levert de Godwin NC350 gegarandeerd verstoppingsvrije
pompprestaties met een maximale capaciteit van 1484 m3/h, een
opvoerhoogte van 27 meter en een pomptoerental van 1200 rpm.
De pompset is geschikt voor leidingen van 400 mm. De Godwin
NC-pompen staan garant voor een hoge efficiëntie, een lager
brandstofverbruik en dragen bij aan een aanzienlijke verlaging van
de kosten voor ongepland onderhoud. Deze serie diesel- of elektrisch aangedreven pompsets zijn geschikt voor zowel tijdelijke of
permanente toepassingen. Bijvoorbeeld als nood- of calamiteitenpomp en nood- of polderbemaling.
Xylem Water Solutions, T. 078 654 84 00, xylemwatersolutionsnl@
xyleminc.com, www.xylemwatersolutions.com/nl
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... vooruitstrevend in breedband Routers
De robuuste industriële mobiele breedband router garandeerd veilige connectiviteit (Dual SIM-kaart) naar
remote Ethernet en RS-232 apparatuur via mobiele netwerken. GSM/GPRS/3G/UMTS/HSDPA en HSUPA
ondersteuning. Download capaciteit 14,4 Mbit/s en upload 5,7 Mbit/s. De router beschikt over een
ingebouwde 2-poorts switch en één seriële poort.

MRD-350: safe, flexible en high speed.
Er is zoveel meer over te vertellen ...
Meer weten ? Bel 0318-636262
of bezoek www.modelec.nl

