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Inleiding 
 
In dit rapport worden de resultaten en stappen besproken van de activiteit 2 in het MMIP 3.1 PROJECT 1.1; 
“WONINGCLUSTERS VOOR AARDGASLOZE RENOVATIEPAKKETTEN”. Dit project wordt uitgevoerd met 
ondersteuning vanuit de MMIP 3&4 regeling van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. Het project richt zich op woningclusters voor robuuste, 
aardgasloze renovatiepaketten. Het achterliggende doel van het project is om bij te dragen aan de versnelling 
van energierenovaties in de gebouwde omgeving door de focus te leggen op kostenreductie en 
doorlooptijdverkorting van renovatieprocessen.  
 
In activiteit 1 is een analyse gemaakt van de bouwtechnische kenmerken van serie-geproduceerde rijwoningen 
met bouwjaar 1946-1974 met twee bouwlagen en schuin dak en serie-geproduceerde portiekappartementen uit 
de met bouwjaar 1946-1960. Het in kaart brengen van deze bouwtechnische kenmerken is gedaan aan de hand 
van data van reeds uitgevoerde renovatieprojecten. Relevante kenmerken, waarvan verwacht wordt dat deze 
een rol spelen in de uit te werken morfologische kaart en woningclustering, zijn vastgelegd.  
  
In activiteit 2 is een onderverdeling gemaakt van de jaren ’46 – ’74 rijwoningen en ’46 – ‘60 gestapelde bouw 
in woningclusters. Parallel aan activiteit 4 zal gewerkt worden aan de segmentatie van dit woningcluster. De 
opgestelde morfologische kaart beschrijft per gebouwonderdeel de verschillende keuzes voor aardgasloos-
ready-producten. Dit palet aan maatregelen is niet gebied- op gebouwspecifiek maar  kan worden ingezet voor 
verschillende woningtypen door Nederland. Met de beschrijving van de aardgasloos-ready-maatregelen wordt 
de basis gelegd voor het identificeren van kansrijke componenten en pakketten voor industrialisatie.  
 
Het opstellen en uitwerken van de woningclusters en morfologische kaart is een interactief en iteratief proces 
tussen de activiteiten 1, 2, en 4.  
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Segment en voorbeeldcasussen 
Beschrijving segment 
In dit project wordt beoogd om oplossingen te ontwikkelen voor woningen in twee segmenten: 
rijwoningen gebouwd in de periode 1946-1974 en portiekwoningen uit de periode 1946-1960.  
En binnen deze segmenten specifiek de serie-geproduceerde woningen uit deze wederopbouwtijd. Dit zal het 
startpunt/ focus van de aanpak zijn, mogelijk zal het uiteindelijke concept een op details ander segment hebben. 
 
Volgens het BAG register gecombineerd met het EP-online register zijn er 1.022.000 rij/hoek woningen gebouwd 
in deze periode. Dat is 13% van de totale woningvoorraad (!), een zeer groot segment. Deze segmentgrootte 
is dusdanig dat het niet realistisch is te verwachten dat dit met één renovatieconcept kan worden opgelost. 
Verdere afbakening en focus is dan ook noodzakelijk. 
 
Voor de portiekwoningen is de afbakening vanuit de bestaande registraties iets complexer omdat bijna alle 
meersgezinswoningen (uitgezonderd maisonettes), dus ook galerijflats, torenflats etc. etc. onder één 
classificatie zijn opgenomen. Uit het tijdvak van 1946-1960 zijn er 389.000 meersgezinswoningen in Nederland, 
(4,8%) van de totale voorraad.  
 
Om de segmenten beter te kunnen karakteriseren hebben we voor een beperkt zoekgebied (regio Eindhoven 
en omliggende plaatsen, omdat hier ook de voorbeeldcasussen zijn gelegen) gekeken naar een betere 
afbakening. Daarbij is gekeken naar woningen uit de bouwperiode (1946 tot respectievelijk 1974 of 1960), een 
energielabel dat tussen G en D ligt en voor de portiek woningen een minimaal aantal eenheden van 6 per pand. 
In het zoekgebied van 230.000 woningen levert dat een segmentgrootte van 27.698 rijwoningen (11,9%) 
respectievelijk 3.983 meersgezinswoningen (1,7%) op.   
Omdat het segment aan meersgezinswoningen meer omvat dan de gewenste portiekwoningen zijn deze 
gecontroleerd op typologie. Dat leverde een reductie op tot 3102 portiekwoningen (1,3%).   
Op basis van een eerste versie van het concept zal de segmentbeschrijving verder worden aangescherpt, dit 
zal in een latere fase van het project zijn.  
Om meer inzicht in het segment te krijgen zijn er 2 voorbeeldcasussen (die ook in beeld zijn om te renoveren) 
en 8 referentiecasussen, die willekeurig uit de populatie van het zoekgebied zijn gehaald. Daarmee wordt 
beoogd de bredere toepasbaarheid van een oplossing gedurende het ontwikkelproces te bewaken.  
 
Warmtevraag in segment 
Binnen de segmenten is gekeken wat momenteel (de verdeling van) warmtevraag in kWh/m²(BVO)/jaar is. Dit 
vanwege twee redenen: het is wenselijk om de woningen ná renovatie terug te brengen naar het niveau van 
70 kWh/m²/jaar of zelfs naar 50 kWh/m²/jaar vanwege de regeling ‘renovatieversneller’ 1 en omdat lage 
temperatuursverwarming een interessante optie lijkt voor de concepten. Voor beide aspecten is het interessant 
om te weten wat de huidige warmtevraag is in de woningen. Dit is als volgt gedaan: 
Op blokniveau (PC6) is bekend wat het gemiddelde gasverbruik is en de woninggrootte van alle woningen in 
het blok zijn vastgesteld. Op basis daarvan is een gasverbruik per m² vastgesteld. Daarvan is aangenomen dat 
70% voorruimteverwarming is (en 30% voor tapwater/ koken). Dit geeft een 1e (grove) inschatting van het 
gasverbruik (van m3 naar kWh) voor verwarming per m². Dat levert onderstaande histogram op, met in rood 
de beoogde warmtevraag.  
 
 

 
1 https://derenovatieversneller.nl/subsidie/ 
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Voor 2% van de woningen is geen data beschikbaar (457 woningen) en 10% van de huidige woningen zou 
volgens deze 1e inschatting al onder de beoogde 70 kWh/m²/jaar zitten.  
De gemiddelde warmtevraag (woningen met incomplete data uitgezonderd) ligt op ongeveer 90 kWh/m²/j.  
 

 
 
 
 

70 kWh/m²/y 

50 kWh/m²/y 

70 kWh/m²/y 

50 kWh/m²/y 
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Het beeld voor de portiekwoningen is vergelijkbaar. Voor 30 woningen (0,7%) is geen data beschikbaar, voor 
88 woningen (2,2%) is de warmtevraag lager dan 50 kWh/m2/j en voor 278 woningen(9,6%) is de warmtevraag 
tussen de 50 en 70 kWh/m2/j.  
 
Voor beide segmenten is een grofweg halvering van de warmtevraag noodzakelijk om onder de gewenste 
streefwaarden te komen. Het maatregelpakket zal hier invulling aan moeten geven.  
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Beschrijving voorbeeldcasussen 
Voor de conceptontwikkeling van robuuste aardgasloze renovatie concepten voor project 1.1 is besloten om 
twee lopende projecten (rijwoning en portiek-etagewoning) startpunt voor de conceptontwikkeling te laten 
dienen. De beschrijving van de casus is onder te verdelen in 3 delen: 

− Bouwkundige situatie 
− Wensen, ambitie, randvoorwaarden van de opdrachtgever 
− De technische maatregelen die gekozen zijn 

Voor de conceptontwikkeling wordt afgeweken van de projectkeuzes om de doelstellingen in het 
innovatieproject te bereiken. 
 
Portiek-etage woningen 
 
Casus 1 betreft de portiek-etage woningen. Hieronder een foto van het betreffende project. 
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Bouwkundige situatie 
Per onderdeel is een casus beschrijving gemaakt en een eventuele afwijking die voor de conceptontwikkeling 
wordt opgenomen, bv. omdat de casus op een bepaald onderdeel erg specifiek is. 

Tabel 1 

Functionele beschrijving 
Project Concept (afwijkend) 

Ontsluiting 
Portiek, 3 laags, geen lift. (6 
woningen per portiek) 

Portiek 3-4 laags, geen lift 
(6-8 woningen per portiek) 

Oppervlakte 
65 m² 55- 85 m² 

Oplossing begane grond 

BG-vloer onderste appartement 
gelijk met maaiveld 

- Halfverdiepte bergingen. 
- Gelijkvloerse bergingen 
- BG-vloer onderste 
appartement gelijk met 
maaiveld 
 

Aantal portieken per complex 
4 en 5 Min 2. 

 
 
Tabel 2 

Bouwdeel Subdeel Project Concept (afwijkend) 

Dak 
Dakopbouw (hellend) 

Flauw hellend, gordingen kap, 
met beschot.  
Geen asbest aanwezig  

Hellend (20-40 gr), plat 
Wel/ geen asbest.  

Dakafwerking Pannen Pannen, bitumineus.  

Gevel 

Gevelopbouw 

Spouwloze muur met 
klampmuur aan binnenzijde 

Spouwmuur, steens,  

  

Isolatiemateriaal 
Geen Geen  

Luchtspouw 
Na geïsoleerd. (Verouderd) 
 

Balkons 
Uitkragend voorzijde, 
Inpandig achterzijde. Geen 
koudebrugonderbreking  

Geen/ inpandig/ uitkragend. 
Geen koudebrugonderbreking 

Kozijnen 
Houten kozijn met verouderd 
dubbel glas.  
Massieve latei, (koudebrug) 

Hout/ kunststof enkel glas, 
dubbel glas.  
Massieve latei, (koudebrug) 

Vloer 
Verdiepingsvloer Perfora Beton- metselwerk. Ihw 

gestort beton  

Begane grond Hout en Perfora Hout en beton 

Verwarming  

Bron Aardgas Aardgas 

Opwekking/ opwaardering Individuele CV per woning, Individuele CV per woning, 
Gaskachels 

 
Locatie/ distributie 

Individueel per woning Individueel per woning 

Afgifte HT-radiatoren HT-radiatoren, direct 
(gaskachel) 

 
Warm 
tapwater 

Bron 
Aardgas Aardgas 

  Opwekking/ opwaardering Individuele CV per woning, 
 

Individuele CV per woning, 
Gaskachels 

 
Ventilatie   

Natuurlijke ventilatie, roosters 
in raamkozijn. Mechanische 
afzuiging in badkamer en 
toilet.  

Natuurlijke ventilatie, roosters 
in raamkozijn 
Mechanische afzuiging in 
badkamer en toilet. 

 
Luchtdichting     
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Wensen, ambitie, randvoorwaarden van de opdrachtgever 
• Levensduurverlenging 40 jaar 
• Energielabel A+ (minimaal) / energie index 0,61-0,8 (of beter) / primair energieverbruik 80-110 kWh/m2 
jaar 
• een plan voor toekomstige stapsgewijze verdere verduurzaming van het bezit 
• Verbetering geluidsisolatie van de woningen en appartementen 
• Bouwtechnische verbetering van de woningen en appartementen 
• Optimalisatie/verbetering van de woningplattegronden 
• herinrichting van alle tuinen en gemeenschappelijke tuinen 
• renovatie moet passen binnen vigerend bestemmingsplan  
• huurprijsniveau na renovatie voor de appartementen onder de eerste aftoppingsgrens 
• De uitstraling/esthetische kwaliteit van het bezit wordt zorgvuldig verbeterd 
• budget 70-75k directe bouwkosten  excl BTW per woning 
 
Technische maatregelen van project 
 
Tabel 3 

Bouwdeel Subdeel Project Concept (afwijkend) 

Dak 

Dakopbouw (hellend) Nieuw dak op bestaand 
beschot. Rc = 6 

Na-isoleren kap / nieuwe kap 
Rc waarde tussen  4,5-8 

Dakafwerking Nieuwe keramische pannen  

   

Gevel 

Gevelopbouw 

steensmuur spouwmuur 

  

Isolatiemateriaal Gevelisolatie systeem Rc 4,5 
v.v. minerale steenstrips 

Spouwisolatie  

Kozijnen Kozijnen vervangen voor 
nieuwe houten kozijnen 

Alleen glas vervangen  

Uitbouw n.v.t.  

   

Vloer 

Verdiepingsvloer Geen maatregelen  

Begane grond 
Bestaande vloer verwijderen. 
Nieuwe vloer (droogbouw). Rc 
3,5 

Bestaande vloer isoleren 

Verwarming  

Bron Aardgas  

Opwekking/ opwaardering Individuele CV per woning  

  
  

Afgifte Nieuwe radiatoren  

 
Warm 
tapwater 

Bron Aardgas  

Opwekking/ opwaardering Individuele CV per woning   

  
Ventilatie   WTW (centraal) Decentrale WTW 

 
Luchtdichting  n.t.b. min 0,4  
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Rijwoningen  
 

Tabel 4 

Functionele beschrijving 
Project Concept (afwijkend) 

Opbouw 
Strokenbouw, stroken v. 4-20 
woningen.  

 

Oppervlakte 
72m² over twee verdiepingen.  60-100 m² over twee 

verdiepingen. Mogelijk voor 
bewoning geschikte zolder.  

Perceel 
Voor en achtertuin. Achtertuin 
vrij diep (> 10m)  

Wel/ geen voortuin.  
Wel achtertuin.  

 
 

Tabel 5 

Bouwdeel Subdeel Project Concept (afwijkend) 

Dak 

Dakopbouw (hellend) 
Hellend, gordingen kap, met 
beschot.  
 Asbest??  

Hellend, plat 
Wel/ geen asbest.  

Dakafwerking Pannen Pannen, bitumineus.  

   

Gevel 

Gevelopbouw 

Spouwmuur  Spouwmuur, steens,  

  

Isolatiemateriaal 

Na geïsoleerd (verouderd) - Geen  
- Luchtspouw 
- Na geïsoleerd. (Verouderd) 
 

Kozijnen 
Houten kozijn met verouderd 
dubbel glas.  
Separate latei constructies 

Hout/ kunststof enkel glas, 
dubbel glas.  
 

Uitbouw Geen? div. ZAV.s als serres, veranda’s 
aan achterzijde.  

   

Vloer 
Verdiepingsvloer Perfora Beton- metselwerk. Ihw 

gestort beton?  

Begane grond Hout en Perfora Hout e/o beton e/o beton- 
metselwerk 

Verwarming  

Bron Aardgas Aardgas 

Opwekking/ opwaardering Individuele CV per woning, Individuele CV per woning, 
Gaskachels 

 
Locatie/ distributie 

Individueel per woning Individueel per woning 

Afgifte HT-radiatoren HT-radiatoren, direct 
(gaskachel) 

 
Warm 
tapwater 

Bron Aardgas Aardgas 

Opwekking/ opwaardering Individuele CV per woning, 
 

Individuele CV per woning, 
Gaskachels 

  
Ventilatie   

Natuurlijke ventilatie, roosters 
in raamkozijn.  

Natuurlijke ventilatie, roosters 
in raamkozijn 
Evt. Mechanische afzuiging in 
badkamer en toilet. 

 
Luchtdichting  Niet aanwezig  
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Wensen, ambitie, randvoorwaarden van de opdrachtgever 
• Levensduurverlenging 40 jaar 
• Energielabel A+ (minimaal) / energie index 0,61-0,8 (of beter) / primair energieverbruik 80-110 kWh/m2 
jaar 
• een plan voor toekomstige stapsgewijze verdere verduurzaming van het bezit 
• Verbetering geluidsisolatie van de woningen en appartementen 
• Bouwtechnische verbetering van de woningen en appartementen 
• Optimalisatie/verbetering van de woningplattegronden 
• herinrichting van alle tuinen en gemeenschappelijke tuinen 
• renovatie moet passen binnen vigerend bestemmingsplan  
• huurprijsniveau na renovatie voor de appartementen onder de tweede aftoppingsgrens 
• De uitstraling/esthetische kwaliteit van het bezit wordt zorgvuldig verbeterd 
• budget 80-85k directe bouwkosten  excl BTW per woning 
 
Technische maatregelen van project 
 

Tabel 6 

Bouwdeel Subdeel Project Concept (afwijkend) 

Dak 

Dakopbouw (hellend) Nieuw dak op bestaand 
beschot. Rc = 6 

Na-isoleren kap / nieuwe kap 
Rc waarde tussen  4,5-8 

Dakafwerking Nieuwe keramische pannen  

   

Gevel 

Gevelopbouw 

Spouwmuur   

  

Isolatiemateriaal Oude na-isolatie handhaven  

Kozijnen Kozijnen vervangen voor 
nieuwe houten kozijnen 

Alleen glas vervangen 

Uitbouw Indien aanwezig, saneren  

   

Vloer 

Verdiepingsvloer Geen maatregelen  

Begane grond 
Bestaande vloer verwijderen. 
Nieuwe vloer (droogbouw). Rc 
3,5 

Bestaande vloer isoleren 

Verwarming  

Bron Lucht + WTW  

Opwekking/ opwaardering warmtepomp  

  
  

Afgifte Vloerverwarming   

 
Warm 
tapwater 

Bron Lucht + WTW Decentrale WTW 

Opwekking/ opwaardering boiler 
 

 

  
Ventilatie   WTW (centraal)  

 
Luchtdichting  n.t.b. min 0,4  
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Referentiecasussen 
Voor zowel de rijwoningen als de portiekwoningen zijn 5 referentiewoningen uit de resultaten van de filtering gekozen 
om meer informatie van te verzamelen en diepgaander te analyseren. Enerzijds om te zien hoe verschillend de woningen 
zijn en anderzijds als ‘klankbord’ voor conceptontwikkeling. Uit de aangevraagde tekeningen kunnen we verschillende 
eigenschappen halen die ook interessant kunnen zijn om in de verdere clustering te gebruiken.  
 
In tabel 1 en 2 zijn verschillende gegevens opgenomen van de woningen die niet in de GIS data te vinden zijn. In figuur 
1 is een voorbeeld gegeven van een bouwtekening waaruit de gegevens uit tabel 2 vandaan komen.  
Voor kenmerken volgens de GIS database, zie bijlage..  
 

 Clematissestraat Nuenenseweg 
43 

Eeuwselstraat 
1 (KOOP) 

Griendstraat 
18 

Beneden 
beekloop 
52 (KOOP) 

Schepenenstraat 
1 (KOOP) 

Bouwjaar ? 1963 1959 1953 1959 1966 
Beukmaat (m)   5,59 ? 6,0 6,10 7,61 5,2 
Hoogte (m) 7,3 7,1 8,56 7,14 8,55 8,64 
Diepte (m) 7,01 ? 6,7 7,25 7,18 9,0 
Gevelmateriaal Baksteen Baksteen Combinatie 

van baksteen 
en hout 

Baksteen Baksteen Baksteen 

Gevelopp 31,2 (62,5) ? 31,8 (63,7) ?  41,4 
(82,8) 

26 (52) 

Balkon Nee Ja  Nee Nee Nee Nee 
Aanbouw/wijziging - Uitbreiding 

1999 
Dakkapel in 
2003 

-  Uitbreiding 
1997 

Serre 1997 – 
Aanbouw & 
dakkapel 2017  

 

Tabel 7: Gegevens rijwoningen referentie 

 
 
 
 

Tabel 8: Gegevens portiekwoning referentie 

 Floraplein  Clovislaan 85 Van 
Thienenlaan 
122 

Outshoornstraat 
17 

Rachmaninowlaan 
47 

Offenbachlaan 
218 

Bouwjaar  1995 1955 1960 1955 1960 
Beukmaat (m)    9,02  8,10 9,15 7,49 
Hoogte (m)  10,88  11,25 (+1? 

Peil) 
10,6 8,76 (+1,06 

peil) 
Diepte (m)  10,40  9,14 10,10 10,66 
Gevelmateriaal  Baksteen   Baksteen  Baksteen + .. Baksteen + 
Gevelopp  98,13 m2  99,22 m2 96,99 73,55 m2 
Balkon Ja Nee   Ja Ja Ja  
Begane grond appartement Garage/opslag  Halfverdiepte 

berging 
Berging/garage Halfverdiepte 

kelder/berging 
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Figuur 1: Voorbeeldtekening offenbachlaan 
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Figuur 2: morfologische kaart met maatregelen en wegingskader 

Morfologische kaart algemeen 
De morfologische kaart beschrijft per gebouwonderdeel de verschillende keuzes voor aardgasloos-ready-
producten. Het palet aan producten is niet gebied- op gebouwspecifiek maar kan worden ingezet voor 
verschillende woningtypen door Nederland. Met de beschrijving van de aardgasloos-ready-maatregelen wordt 
de basis gelegd voor het identificeren van kansrijke componenten en pakketten voor industrialisatie.  
De morfologische kaart is per segment (grondgebonden- en portiekwoningen) opgesteld. Er is een 
afwegingsmodel gemaakt waarin voor elke maatregel en per segment er een geïsoleerde weging plaats vindt. 
De analyse van deze weging geeft inzicht in de verbijzondering (van totaalconcept naar deelconcept) die 
aangebracht kan worden binnen het segment. Deze verbijzondering is nodig om : 
 
• variatie binnen het segment op te vangen 
• focus op bandbreedte waarin maatregelen toepasbaar zijn 
• strategische benadering van de markt  
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Figuur 3: Schematische weergave maatregelenpakket 

Uitgangspunten totaalconcept  
 
Algemene omschrijving  
Het totaal concept bestaat uit een pakket maatregelen waarmee met ‘no regret’ en in fases toegewerkt wordt 
naar een aardgasloze-ready woning, ongeacht de (toekomstige) keuze van de warmtebron. Vergaand isoleren 
van gevelvlakken (binnen- of buitenzijde) maakt geen onderdeel uit van het concept. Het concept maakt een 
knip in hoge(re) en lage(re) investeringskosten. De maatregelen met lagere investeringskosten kunnen worden 
uitgevoerd ongeacht het moment. De maatregelen met een hogere investering kunnen worden uitgevoerd op 
een natuurlijk moment; verhuizing, mutatie, verbouwing, project renovatie. Het scenario is hiermee in fasen 
uit te voeren, waarbij elke fase met ‘no regret’ kan worden genomen. De woningen kunnen fasegewijs terug 
worden gebracht naar het niveau van 70 kWh/m²/jaar of zelfs naar 50 kWh/m²/jaar. De  maatregelen zijn  
toepasbaar voor zowel particulieren als corporaties. Met de set van basis maatregelen wordt het mogelijk 
integrale prestatie monitoring in te bouwen. Hiermee kunnen prestaties worden teruggekoppeld aan gebruiker 
(bewustwording) en is maatwerk (data vanuit fysiek model) voor het pakket uitgebreide maatregelen mogelijk. 
Door het loskoppelen van de energiebron wordt een maximaal flexibele oplossing geboden.   
 
Maatregelenpakket 
Het pakket van maatregelen bestaat uit een basispakket en een pakket van uitgebreide maatregelen.  
De basis maatregelen zijn maatregelen die ongeacht het moment kunnen worden uitgevoerd en op zich zelf 
staan. De uitgebreide maatregelen kunnen samenvallen met andere werkzaamheden in de woning, zoals het 
toegankelijk en bruikbaar maken van de zolder / vliering. Optimaliserende maatregelen vangen de te 
verwachten variaties binnen het segment op. De aanvullende maatregelen passen binnen het concept van een 
aardgas-loze ready woning, maar vallen buiten de scope van het totaalconcept (zoals zonnepanelen, 
alternatieve warmtebron)     
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MAATRGELEN 
De set van basis maatregelen passen in de doelstelling van ‘no regret’ renoveren. Het pakket aan maatregelen 
is gericht op een eerste reductie van de warmtevraag door het verbeteren van de isolatiewaarde van de gevel 
en de reductie van warmteverliezen door ventilatie en infiltratie. De overige maatregelen richt zich op 
optimalisatie bestaande warmte- en afgiftebronnen én op monitoring. Het doel is meervoudig; 
 
• Bewustwording energie verbruik bij gebruiker  
• Monitoring als concept validatie middel  
• Data analyse voor maatwerk advies vervolgstappen  
 
Per maatregel zijn hieronder een aantal aandachtspunten gegeven en aspecten  die de 
noodzaak/toepasbaarheid bepalen, of de varianten  binnen de oplossing bepalen.  
 
BASIS 
1.1 SPOUW VULLEN  
 Noodzaak/Toepasbaarheid:    
  spouwmuur aanwezig? Zo nee: niet concept niet toepasbaar.  
  doorgestorte betonlateien aanwezig Zo ja: effect op warmteverlies en evt. comfort/ 
gezondheidsklachten bepalen.  
  in het verleden al gevuld? Zo ja, van voldoende kwaliteit? Anders verwijderbaar?  
1.2 GLAS VERVANGEN HR++ 
 Noodzaak/Toepasbaarheid:   
  kwaliteit huidig glas. Als hoogwaardig, behouden 

varianten 
  afweging tussen kozijnvervanging of behoud. Afhankelijk van: 

zwaarte kozijnhout & staat van de kozijnen  
  Bij voorkeur triple glas      
1.3  KIERDICHTING   
  blowdoortest om uitgangspositie te bepalen  
  blowdoortest om niveau na oplevering te bepalen  
  blowdoortest om niveau na gebruiksperiode te bepalen    
1.4 VENTILATIE WTW**    
  bestaande ventilatieroosters verwijderen > glas vervangen *** 

varianten:  
  keuze in type ventilatie WTW: centraal centraal met inblaas via trapgat of decentraal.  
  - centraal; op complex niveau alleen toepasbaar bij grootschalige renovaties, bij particulier 
mogelijk bij gunstige indeling  
  - centrale WTW met inblaas in overloop, dan rekening houden met:  230V nodig bij deuren, 
introductie van geluidslek en geluidsproductie    
  - decentraal; moet mogelijk zijn om naar buiten af te voeren, ook 230V nodig  
1.5 CV OPTIMALISATIE 
  zone regeling met slimme thermostatische knoppen  
1.6 MONITORING    
  energiekostenmeters  
  luchtkwaliteit meters  
  infrarood opname  
  zie kierdichting blowdoortest 
 
UITGEBREID 
2.1 DAK ISOLEREN    
  asbest aanwezig  
  kwaliteit dakpannen  
  doorgezakte kap > bij voorkeur van buiten uit isoleren  
2.2 BEGANE GROND ISOLEREN 
  kruipruimte > 70cm aanwezig?  
  geen kruipruimte aanwezig; isoleren tussen balklaag overwegen, bij houten vloer.  
  droge renovatievloer + vloerverwarming overwegen bij ingrijpende verbouwing (verhuizing of 
  grootschalig onderhoud)   
 
* bij het toepassen van triple glas in dit concept moet worden bepaald of de verhoogde isolatie waarde geen 
condensatie op de muren tot gevolg heeft. Oorzaak is teruglopende prestatie van de spouwmuurisolatie over 
looptijd van de maatregel 
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** portiekwoningen; focus op decentrale ventilatie WTW voor maximale flexibiliteit. Bij complexmatige 
aanpak, aanpassen woningplattegronden is ventilatie WTW veelal goed te integreren vanuit centraal punt in 
de woning   
grond gebonden woningen; de organisatie van de woningplattegrond laat integratie van centrale WTW 
relatief eenvoudig toe. Sparingen (2 stuks verdiepingsvloer) zijn kritisch door type vloer. De horizontale 
aftakkingen voor de toevoer moeten worden weggewerkt onder plafond in toilet en/of hal.  
*** VR op verdieping behouden moet overwogen worden, maar is minder robuust bij wisseling van 
gezinssamenstelling of bij langdurig thuiswerken.   
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Berekeningen warmtevraag  
Rijwoningen 
 
Uitgangspunten gebouw 
Voor het model van de rijwoningen zijn standaardwaarden gebruikt uit ‘voorbeeldwoningen 2011: rijwoningen 
1965-1974, zie figuur 4. De Rc en U waarden van de vloeren, gevels, dak en ramen zijn als input voor het 
model gebruikt.  

 
Figuur 4: Informatie rijwoningen uit voorbeeldwoningen 2011 

In de berekeningen is de plattegrond aangehouden zoals in figuur 5. De afmetingen van ruimtes, ramen en 
gevel is nodig om het warmteverlies en warmtevraag te kunnen berekenen.  
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Figuur 5: Plattegrond rijwoning referentie  

Uitgangspunten berekening 
In de berekening zijn verschillende soorten renovatiescenario’s doorgerekend, zie stappen in tabel 9.  
Stap 1 is de huidige, originele variant van het gebouw, gebaseerd op voorbeeldwoningen. 
Stap 2 is de minimaal geïsoleerde variant, alleen de spouw is hier geïsoleerd en dubbel glas in geplaatst.  
In stap 3 is goed geïsoleerd en HR++ glas geplaatst. 
In stap 4 wordt er tripel glas gezet en alles wordt erg goed geïsoleerd.  
Voor elke van deze stappen worden er ook aanpassingen gedaan in de infiltratie en ventilatiesysteem. Het 
huidige ventilatiesysteem is systeem A. Ventilatiesysteem A, C en D 1 zijn ook doorgerekend voor een verbeterde 
infiltratie voor alle stappen.  
 
Berekening methode 
Uiteindelijk is het belangrijk te weten met welke temperatuur het nodig is om te verwarmen bij de verschillende 
renovatieconcepten. Hiervoor wordt bij stap 1 de capaciteit van radiatoren bepaald van het gebouw. Deze 
capaciteit wordt vervolgens aangehouden in de renovatiescenario’s 
Hoewel in de voorbeeldwoningen staat aangegeven dat de meeste woningen dubbel glas hebben, is in de 
berekening van stap 1 enkel glas aangehouden om zo de originele capaciteit van radiatoren te achterhalen. 
 

Tabel 9: Berekende varianten en gegevens rijwoning 

 

Rc begane 
grond vloer Rc gevel Rc dak U glas  

Infiltratie 
[dm3/s] 

Ventilatie 
systeem Nachtverlaging 

Stap0 (huidig) 0,17 0,43 0,86 5.2 396 Systeem A Nee 

Stap1 (huidig) 0,17 0,43 0,86 5.2 396 Systeem A Ja 
Stap2_0 
(minimaal) 1,5 1,7 3,0 2,9 396 Systeem A Ja/Nee 
Stap2_1 
(minimaal) 1,5 1,7 3,0 2,9 100.8 Systeem A Ja/Nee 
Stap2_2 
(minimaal) 1,5 1,7 3,0 2,9 100.8 Systeem C Ja/Nee 

 
1 Ventilatiesystemen: A= Natuurlijke toevoer en afvoer. B= Mechanische afvoer, natuurlijk toevoer. C= Natuurlijke 
toevoer, mechanische afvoer. D= Mechanische toevoer en afvoer met warmteterugwinning.  
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Stap2_3 
(minimaal) 1,5 1,7 3,0 2,9 100.8 Systeem D Ja/Nee 
Stap3_0 
(tussenvariant) 3,5 4,5 6,0 1,1 396 Systeem A Ja/Nee 
Stap3_1 
(tussenvariant) 3,5 4,5 6,0 1,1 100.8 Systeem A Ja/Nee 
Stap3_2 
(tussenvariant) 3,5 4,5 6,0 1,1 100.8 Systeem C Ja/Nee 
Stap3_3 
(tussenvariant) 3,5 4,5 6,0 1,1 100.8 Systeem D Ja/Nee 
Stap4_0 
(maximaal) 5,0 6,0 8,0 0,9 396 Systeem A Ja/Nee 
Stap4_1 
(maximaal) 5,0 6,0 8,0 0,9 100.8 Systeem A Ja/Nee 
Stap4_2 
(maximaal) 5,0 6,0 8,0 0,9 100.8 Systeem C Ja/Nee 
Stap4_3 
(maximaal) 5,0 6,0 8,0 0,9 100.8 Systeem D Ja/Nee 
 
 
Voor stap 2 tot en met 4 zijn de berekeningen gedaan met nachtverlaging en zonder nachtverlaging. Met 
nachtverlaging wordt rekening gehouden met een verlaging in temperatuurvraag in de nacht. De aangenomen 
vereiste temperatuur per ruimte is weergegeven is tabel 10. De nachtverlaging is 4 graden, zie figuur 6.  
 

 Vereiste temperatuur[graden C] 

Huiskamer 20 

Keuken 20 

Ingang 18 

Slaapkamers 18 

Hal 18 

Badkamer 22 

Tabel 10: Vereiste temperatuur per ruimte  
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Figuur 6: Functie nachtverlaging  

 
Resultaten  
Hieronder zijn de resultaten weergegeven zonder nachtverlaging. Nachtverlaging zorgt voor een grotere 
piekbehoefte (in de winter in de ochtend) en daarom een hoger vermogen. De varianten zonder nachtverlaging 
geven daarom een lagere temperatuur en zijn het meest optimale scenario.  
 
In figuur 5 is de warmtevraag van de woning zichtbaar.  
 

 
Figuur 7: Warmtevraag woning in kWh/m2 

 

Tabel 11: Warmtevraag van de woning zonder nachtverlaging 

 Warmtevraag van de woning [kWh/m2] 

 

Zolder meegenomen in 
oppervlak  

Zolder niet meegenomen 
in oppervlak 

Stap0 124.8 165.1 
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Stap1 112.6 149.0 
Stap2_0 54.8 72.5 
Stap2_1 48.5 64.2 
Stap2_2 47.7 63.2 
Stap2_3 27.3 36.2 
Stap3_0 34.2 45.3 
Stap3_1 27.8 36.8 
Stap3_2 27.1 35.8 
Stap3_3 9.4 12.4 
Stap4_0 35.3 46.7 
Stap4_1 28.6 37.9 
Stap4_2 28.0 37.1 
Stap4_3 9.1 12.1 

 

In tabel 12. zijn de benodigde temperaturen per ruimte voor alle varianten weergegeven. Hoe beter het gebouw 
wordt geïsoleerd en hoe beter de infiltratie en ventilatiesysteem, hoe lager de benodigde temperatuur van de 
verwarming. In zowel stap 3 als 4 hebben de varianten met ventilatie systeem D voor de meeste ruimtes een 
temperatuur van <40 graden nodig. Alleen de badkamer heeft in alle varianten een temperatuur behoefte van 
minimaal 50 graden. Dit kan komen doordat de capaciteit van de radiator laag is ingeschat in de originele 
variant. Voor de hal en ingang geldt het tegenovergestelde, hier is de benodigde temperatuur lager gemiddeld 
lager dan in de andere ruimtes.  

Tabel 12: Heat map van de benodigde temperaturen bij verschillende renovatie concepten zonder nachtverlaging  

 Woonkamer Keuken Ingang Slaapkamer Slaaprechts Slaap links Badkamer Hal 

Stap1 Tin=75 Tin=75 70<Tin<75 70<Tin<75 70<Tin<75 70<Tin<75 Tin=75 70<Tin<75 

Stap2_0 55<Tin<60 60<Tin<65 50<Tin<55 55<Tin<60 60<Tin<65 55<Tin<60 55<Tin<60 Tin<40 

Stap2_1 55<Tin<60 55<Tin<60 Tin<40 50<Tin<55 55<Tin<60 50<Tin<55 55<Tin<60 Tin<40 

Stap2_2 55<Tin<60 50<Tin<55 Tin<40 50<Tin<55 55<Tin<60 50<Tin<55 50<Tin<55 Tin<40 

Stap2_3 40<Tin<45 40<Tin<45 Tin<40 40<Tin<45 40<Tin<45 40<Tin<45 55<Tin<60 Tin<40 

Stap3_0 50<Tin<55 60<Tin<65 45<Tin<50 50<Tin<55 60<Tin<65 55<Tin<60 55<Tin<60 Tin<40 

Stap3_1 50<Tin<55 50<Tin<55 Tin<40 45<Tin<50 50<Tin<55 45<Tin<50 50<Tin<55 Tin<40 

Stap3_2 50<Tin<55 50<Tin<55 Tin<40 45<Tin<50 50<Tin<55 45<Tin<50 50<Tin<55 Tin<40 

Stap3_3 Tin<40 Tin<40 Tin<40 Tin<40 Tin<40 Tin<40 50<Tin<55 Tin<40 

Stap4_0 50<Tin<55 60<Tin<65 40<Tin<45 50<Tin<55 60<Tin<65 55<Tin<60 55<Tin<60 Tin<40 

Stap4_1 50<Tin<55 50<Tin<55 Tin<40 45<Tin<50 50<Tin<55 45<Tin<50 50<Tin<55 Tin<40 

Stap4_2 50<Tin<55 50<Tin<55 Tin<40 45<Tin<50 50<Tin<55 45<Tin<50 50<Tin<55 Tin<40 

Stap4_3 Tin<40 Tin<40 Tin<40 Tin<40 Tin<40 Tin<40 50<Tin<55 Tin<40 
 
 
Inverse berekening 
Naast de berekening waarvan uitgegaan wordt van een bestaande radiatorcapaciteit in de woning is een 
berekening met omgekeerde redenatie gedaan. Uitgangspunt is een warmtebron van 45 graden. Hierbij wordt 
de benodigde radiator capaciteit berekend per renovatiescenario. Voor de afmetingen van de radiator bij 
benodigd vermogen, zie bijlage.. 
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Figuur 8: Inverse berekening stap 2  

 
Figuur 9: Inverse berekening stap 3 
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Figuur 10: Inverse berekening stap 4 
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Portiekwoningen  
 
Uitgangspunten gebouw  
Voor het model van de rijwoningen zijn standaardwaarden gebruikt uit ‘voorbeeldwoningen 2011: 
galerijwoningen 1965-1974, zie figuur 11. De Rc en U waarden van de vloeren, gevels, dak en ramen zijn als 
input voor het model gebruikt.  
 

 
Figuur 11: Informatie portiekwoningen uit ‘ voorbeeldwoningen 2011’  

In de berekeningen is de plattegrond aangehouden zoals in figuur 12. De afmetingen van ruimtes, ramen en 
gevel is nodig om het warmteverlies en warmtevraag te kunnen berekenen.  
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Uitgangspunten berekening 
In de berekening zijn verschillende soorten renovatiescenario’s doorgerekend, zie stappen in tabel..  
Stap 1 is de huidige, originele variant van het gebouw, gebaseerd op voorbeeldwoningen. 
Stap 2 is de renovatie variant. Hierin is de spouw geïsoleerd, het dak en de kopgevel. Ook is het enkelglas 
vervangen door HR++. Deze berekeningen zijn gedaan voor een woning in het midden van het gebouw (niet 
grenzend met het dak en kopgevel) en een woning onder het dak aan de kopgevel.  
 
Berekening methode 
Uiteindelijk is het belangrijk te weten met welke temperatuur het nodig is om te verwarmen bij de verschillende 
renovatieconcepten. Hiervoor wordt bij stap 1 de capaciteit van radiatoren bepaald van het gebouw. Deze 
capaciteit wordt vervolgens aangehouden in de renovatiescenario’s 
Hoewel in de voorbeeldwoningen staat aangegeven dat de meeste woningen dubbel glas hebben, is in de 
berekening van stap 1 enkel glas aangehouden om zo de originele capaciteit van radiatoren te achterhalen. 
 

Figuur 12: Plattegrond galerijwoning  
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Figuur 13: Locatie berekende woningen in portiek 

 

Tabel 13: : Berekende varianten en gegevens portiekwoning 

 

Rc gevel 
(voor/achter) 

Rc 
kopgevel Rc dak U glas 

Infiltratie 
[dm3/s] 

Ventilatie 
systeem Nachtverlaging 

Stap0 
(huidig) 0,43 0,43 0,86 5.2 134.8 System A Nee 
Stap1 
(huidig) 0,43 0,43 0,86 5.2 134.8 System A Ja 

Stap2_0_A 1,7 4,5 6,0 1,1 134.8 System A Ja/Nee 

Stap2_1_A 1,7 4,5 6,0 1,1 34.3 System A Ja/Nee 

Stap2_2_A 1,7 4,5 6,0 1,1 34.3 System C Ja/Nee 

Stap2_3_A 1,7 4,5 6,0 1,1 34.3 System D Ja/Nee 

Stap2_0_B 1,7 - - 1,1 134.8 System A Ja/Nee 

Stap2_1_B 1,7 - - 1,1 34.3 System A Ja/Nee 

Stap2_2_B 1,7 - - 1,1 34.3 System C Ja/Nee 

Stap2_3_A 1,7 - - 1,1 34.3 System D Ja/Nee 
 
Voor stap 2 zijn de berekeningen gedaan met nachtverlaging en zonder nachtverlaging. Met nachtverlaging 
wordt rekening gehouden met een verlaging in temperatuurvraag in de nacht. De aangenomen vereiste 
temperatuur per ruimte is weergegeven is tabel 10. De nachtverlaging is 4 graden, zie figuur 6. 
 
Resultaten  
Hieronder zijn de resultaten weergegeven zonder nachtverlaging. Nachtverlaging zorgt voor een grotere 
piekbehoefte (in de winter in de ochtend) en daarom een hoger vermogen. De varianten zonder nachtverlaging 
geven daarom een lagere temperatuur en zijn het meest optimale scenario.  
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Figuur 14: Warmtevraag zonder nachtverlaging 

 
Figuur 15: Nominal heating load zonder nachtverlaging 
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In tabel 14 zijn de benodigde temperaturen per ruimte voor alle varianten weergegeven. Er is nauwelijks 
verschil tussen de benodigde temperatuur van de middenwoning en de woning op de hoek. Omdat er geen 
variant met veel isolatie of ventilatiesysteem D is berekend, komt de temperatuur niet lager dan 55 graden bij 
de meeste varianten. In de laatste stap van beide type woningen zou 50 graden ook voldoen als er in enkele 
ruimten een extra verwarmingssysteem wordt geplaatst.  

Tabel 14: Heat map van de benodigde temperaturen bij verschillende renovatie concepten zonder nachtverlaging 

 Huiskamer Keuken Badkamer Hal Slaapkamer1  Slaapkamer2 Slaapkamer3 

Stap1_A Tin=75 Tin=75 70<Tin<75 70<Tin<75 70<Tin<75 70<Tin<75 Tin=75 

Stap2_0_A 55<Tin<60 65<Tin<70 60<Tin<65 Tin<40 55<Tin<60 55<Tin<60 60<Tin<65 

Stap2_1_A 50<Tin<55 55<Tin<60 60<Tin<65 Tin<40 50<Tin<55 50<Tin<55 55<Tin<60 

Stap2_2_A 50<Tin<55 50<Tin<55 45<Tin<50 Tin<40 50<Tin<55 50<Tin<55 50<Tin<55 

Stap2_3_A Tin<40 Tin<40 45<Tin<50 Tin<40 Tin<40 Tin<40 Tin<40 

Stap1_B 60<Tin<65 70<Tin<75 60<Tin<65 40<Tin<45 60<Tin<65 65<Tin<70 65<Tin<70 

Stap2_0_B 55<Tin<60 65<Tin<70 55<Tin<60 Tin<40 55<Tin<60 55<Tin<60 55<Tin<60 

Stap2_1_B 50<Tin<55 55<Tin<60 55<Tin<60 Tin<40 50<Tin<55 50<Tin<55 50<Tin<55 

Stap2_2_B 45<Tin<50 50<Tin<55 45<Tin<50 Tin<40 45<Tin<50 45<Tin<50 50<Tin<55 

Stap2_3_B Tin<40 Tin<40 45<Tin<50 Tin<40 Tin<40 Tin<40 Tin<40 
 
 
Inverse berekening  
Naast de berekening waarvan uitgegaan wordt van een bestaande radiatorcapaciteit in de woning is een 
berekening met omgekeerde redenatie gedaan. Uitgangspunt is een warmtebron van 45 graden. Hierbij wordt 
de benodigde radiator capaciteit berekend per renovatiescenario.  
 

 
Figuur 16: Benodigde capaciteit stap 2, middenwoning 
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Figuur 17: Benodigde capaciteit stap 2, hoekwoning 
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Vooruitblik naar segmentatie 
De populatie behorende bij dit totaalconcept is te segmenteren door verschillende strategieën te beschouwen.   
Het definiëren van deze deelconcepten binnen het totaalconcept wordt in activiteit 4 ingezet om de kansrijke 
pakketten per deelconcept te specificeren. De deelconcepten leveren sub-clusters binnen het cluster van het 
totaalconcept. Met deze deelconcepten zijn; 
 
• Variaties binnen het segment op te vangen  
• Focus gekregen op de bandbreedte waarin maatregelen toepasbaar zijn 
• Strategische benadering van de markt 
 
Het definiëren en uitwerken van deelconcepten zal in Q1 2021 nader worden uitgewerkt.  
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Discussie en conclusies 
Op basis van de berekeningen en de verkenning naar de segmenten wordt duidelijk dat er een aanzienlijk deel 
van de gebouwvoorraad in het zoekgebied met relatief beperkte maatregelen aanzienlijk kan worden verbeterd 
met de mogelijkheid om naar LT energiebronnen te gaan én een grote reductie van de warmtevraag (tot 70%) 
kan worden gerealiseerd. De maatregelen betreffen een upgrade van het ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning, het zo goed mogelijk na-isoleren van de spouw van het metselwerk, uitvoeren van 
kruipruimte isolatie/ dakisolatie van binnen uit.  
 
De resulterende vraagreductie maakt het mogelijk om met het bestaande afgiftesysteem (veelal radiatoren) 
naar een veel lagere aanvoertemperatuur te gaan. Dat maakt dat de investeringen daarin beperkt kunnen 
blijven. Het is wel te verwachten dat bewoners af zullen moeten stappen van het toepassen van nachtverlaging 
en dat ondersteuning in deze verandering door monitoring en gebruikers feedback kan helpen. Deze middelen 
kunnen ook worden ingezet voor prestatiegarantie en serviceverlening.  
 
Met deze basis kan in taak 4 worden verder gebouwd aan verder aanscherping van het maatregelpakket. De 
focus zal verder komen te liggen op het verder afbakenen van het segment en evt. ook om verder te 
specialiseren naar warmtebron: al dan niet integreren, of specifiek anticiperen op, een bepaalde energiedrager 
(warmtenet, warmtepomp).   
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Betonnen vloer 60
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Gegevens radiator type 22  
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Resultaten rijwoningen met nachtverlaging 
Warmtevraag rijwoning  

 
Verliezen rijwoning 
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Vermogen rijwoning per ruimte

 
Totale vermogen rijwoning 
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Resultaten portiek met nachtverlaging 
Warmtevraag portiek 

 
Verliezen portiek 
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Vermogen portiek per ruimte

 
Totale vermogen portiek 
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