Belangstelling of meer weten?
Het maken van energieneutraal ontwerpen voor
Wageningse woningen is een initiatief van de
Coalitie Wageningen Woont Duurzaam. De coalitie
wordt gesteund door Platform 31.
Kijk ook eens op www.wageningenwoontduurzaam.nl

Wageningen
woontduurzaam

ENERGIENEUTRAAL WONEN
in De Weiden

Het ontwerp voor De Weiden is ontwikkeld door een consortium van Wageningse bedrijven:
• Ontwerpburo Roza
• Van Rennes Bouw
• Hanneke Tent Energieadvies
• Adviesbureau VanderWeele

Een woning in De Weiden kan in stappen energieneutraal worden gemaakt. Uw energierekening
daalt aanzienlijk en het comfort in uw woning verbetert. De buitenzijde van de woning wordt goed
geïsoleerd en geschikt gemaakt om veel elektrische energie op te wekken. Technische installaties
blijven zo veel mogelijk gelijk; dat scheelt in kosten en bouwoverlast.

Heeft u belangstelling voor dit ontwerp, voor onderdelen ervan, of heeft u (kritische) vragen?
Wij horen het graag!

Een woning is energieneutraal (e-nul) als de woning in een jaar net zo veel energie duurzaam opwekt
als de bewoners er verbruiken.

Contact: Pieter Roza T 0317 465 888 E roza@ontwerpburo-roza.nl
DE WONINGEN IN DE WEIDEN, WAGENINGEN

Hanneke Tent Energieadvies

Aantal:
Bouwjaar:
Opgeleverd met:

Gemiddeld energieverbruik:

46 identieke woningen
1972
Met cv, geiser in keuken en enkel glas
Zonder vloer- en spouwmuurisolatie en centraal ventilatiesysteem
Gas: 1650 m3 Elektriciteit: 3200 kWh (tussenwoning)

E-nul De Weiden: het ontwerp
De maatregelen

De referentiewoning

De voordelen

Met de volgende maatregelen wordt uw woning energieneutraal
gemaakt:

Het energieneutraal-ontwerp is ontwikkeld en berekend voor
een tussenwoning in De Weiden uit 1972 met een noord-zuid
oriëntatie, waar:

1.

1)

Zeer goede isolatie van het huis aan de buitenzijde:
a) Isolatie van de gevels met een afwerking naar keuze:
stucwerk, houten shingles of een beplating. Hiermee behoren grote warmteverliezen -- vooral boven de kozijnen,
bij het balkon en langs de fundering -- tot het verleden.
b) Kozijnen krijgen triplo beglazing, worden tochtdicht en
geïsoleerd.
c) Na-isolatie van het dak. Het dakoppervlak wordt ook
geschikt gemaakt voor zoveel mogelijk zonnepanelen.
d) Isolatie van de vloer. Dit voorkomt ook dat vocht uit de
kruipruimte de woonruimte in trekt. De vloer voelt
merkbaar warmer aan dan een vloer zonder isolatie.

-

de begane grond is voorzien van dubbel glas,
en de verdieping van enkel glas
de zolder is voorzien van HR++ Veluxen
een gasgestookte HR107 ketel aanwezig is
voornamelijk beneden wordt verwarmd
op gas wordt gekookt

-

3)

HET PAKKET AAN MAATREGELEN
•
•
•
•
•

Dakisolatie en zonnepanelen
(Rc = 6,1 m²K/W; 6750 Wp)
Isolatie van kozijnen, deuren en beglazing
(Ugl=0,6 W/m²K)
Gevelisolatie incl. fundering
(Rc=4 m²K/W)
Vloerisolatie
(Rc=3,8 m²K/W)
Ventilatiesysteem
(CO2 en H2O gestuurd)

Een slim ventilatiesysteem, dat zorgt voor ventilatie als
en waar dat nodig is. Zo blijft uw woning fris en worden
de energieverliezen beperkt.
Zonnepanelen op het dak. Hiermee wordt u zelf een
(bescheiden) energieproducent! U brengt er uw elektriciteitsrekening ﬂink mee omlaag.

Alle genoemde maatregelen zijn uit te voeren terwijl u uw woning
blijft bewonen.

Huidig

Nieuw*

Gas

1650

488

Elektra

3200

-- 2130

m³
kWh

* De zonnepanelen compenseren het gasverbruik van de
bestaande installaties. Op het moment dat die installaties
aan vervanging toe zijn, kunt u uw CV-ketel vervangen door
een elektrische warmtepomp.

Uw woning zal op onderdelen afwijken van deze referentiewoning. Het energieneutraalontwerp is goed aan te passen
aan uw speciﬁeke woonsituatie.

Het ontwerp is ook in fasen uit te voeren. Consortium de Weiden
denkt graag met u mee welke maatregelen op welk moment het
beste passen bij uw woning en woonsituatie.

4.

Kostenindicatie
Voor de referentiewoning is het complete pakket aan maatregelen begroot op circa € 75.000. De vermeden onderhoudskosten zijn geraamd op circa € 26.000. De netto investering
bedraagt dan circa € 49.000.
Wanneer meerdere buren dezelfde stappen tegelijkertijd
zetten, kan de prijs lager zijn.

VOORDELEN VAN DEZE AANPAK
De Weiden: in zwart het woningtype
waar het ontwerp voor gemaakt is.

3.

In deze referentiewoning wonen drie personen. In de tabel is
aangegeven wat het gemiddelde energieverbruik is voor en na
de maatregelen:
ENERGIEVERBRUIK

2)

2.

Uw totale energielasten dalen met circa € 2.000 op
jaarbasis. Dit geldt voor een gemiddeld huishouden
van drie personen. De verwachte stijging van energiekosten (de afgelopen jaren was die 5 a 6%) is hierin
niet meegenomen.
Het comfort van uw woning verbetert aanzienlijk.
Een goede isolatie en slim ventileren maken uw
woning behaaglijk en garanderen een prima luchtkwaliteit.
U vermijdt onderhoudskosten.
Door het dak en de gevels aan te pakken, vermijdt u
het groot onderhoud of de vervanging van kozijnen,
goten, balkonhek, schilderwerk, voegwerk of schade
door betonrot. Door toepassing van de onderhoudsarme houtsoort Accoya zijn veel minder schilderbeurten nodig (na 2013 de eerste pas in 2028!).
Uw woning ligt beter in de markt.
Uw woning is met up-to-date onderhoud en zonder
maandelijkse energiekosten beter verkoopbaar en
meer waard.

•
•
•

U weet zeker dat u snel toestemming krijgt van
Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.
Het consortium kan in korte tijd een plan voor uw
woning uitwerken en de maatregelen uitvoeren.
De kwaliteit van de uitvoering van de renovatie
wordt door het consortium gecontroleerd.

