Goed

excellent

nul-op-de-meter

 

Isoleer de gevel (Rc≥6,0), het dak (Rc≥7,0) en de
vloer (Rc≥6,0). Gebruik duurzame isolatiematerialen.

 

Realiseer een goede luchtdichtheid
(Qv;10;kar=0,40 dm3/s•m2).





Realiseer een goede luchtdichtheid
(Qv;10;kar=0,30 dm3/s•m2).





Plaats isolerend HR++-glas (U-waarde ≤1,0 W/m2K)
en isolerende kozijnen (U-waarde ≤1,6 W/m2K).





Plaats triple glas (U-waarde ≤ 0,9 W/m2K) en
isolerende kozijnen (U-waarde ≤1,2 W/m2K).



Breng laagtemperatuurverwarming aan (maximaal
45°C), bij voorkeur vloer- en wandverwarming.





Breng gebalanceerde ventilatie aan met
warmteterugwinning (95%) en CO2-sturing.









Breng laagtemperatuurverwarming aan
(maximaal 45°C).





Breng gebalanceerde ventilatie aan met
warmteterugwinning (95%) of CO2-gestuurde
roosters met mechanische afvoer per zone.





Gebruik FSC-hout voor houten constructies, deuren,
kozijnen en gevelbekleding.



Gebruik milieuvriendelijke verf op waterbasis (binnen)
en oplossingsarme verf (buiten).



Plaats toiletten met spoelonderbreker en
waterbesparende spoelbak. Breng waterbesparende
douchekoppen en kranen aan.
Pas overal LED-verlichting toe.
Gebruik energiezuinige apparatuur met A(++)-label.
Realiseer passieve buitenzonwering, zoals
overstekken en zonwerend glas (ZTA≤0,4) of actieve
buitenzonwering.
Installeer een zonnecollector en wek minimaal 10%
van de warmte voor verwarming of minimaal 40%
voor tapwater duurzaam op.
Plaats in de aanvoerleiding van het warmwatertoestel
een douchewarmtewisselaar.

Plaats zink- en kopervrije daken, dakgoten en
waterafvoeren. Vermijd het gebruik van loodslabben.















Colofon en contact
Deze menukaart is onderdeel van de serie menukaarten duurzaam bouwen,
die wordt uitgegeven door het Servicepunt Duurzame Energie. Deze informatie
helpt ondernemers, architecten, projectontwikkelaars, aannemers en particulieren
duurzaam bouwen in de bouwplannen te integreren.

www.servicepuntduurzameenergie.nl

Gebruik FSC-hout voor houten constructies, deuren,
kozijnen en gevelbekleding.





Gebruik milieuvriendelijke verf op waterbasis.
Plaats toiletten met spoelonderbreker en
waterbesparende spoelbak. Breng waterbesparende
douchekoppen en kranen aan.



Gebruik een regenton of regenzuil voor het begieten
van de tuin.

Plaats een UHR-ketel (combinair) of warmtepomp.



Plaats zonnepanelen op het dak met een vermogen
van minimaal 2.500 Wp (circa 17 m2).



Gebruik energiezuinige apparatuur met A(+++)-label
en pas LED-verlichting toe.



Realiseer passieve buitenzonwering, zoals
overstekken en zonwerend glas (ZTA≤0,3) of actieve
buitenzonwering.



Installeer een zonnecollector en wek minimaal 20%
van de warmte voor verwarming of minimaal 50%
voor tapwater duurzaam op.
Plaats in de aanvoerleiding van het warmwatertoestel
een douchewarmtewisselaar.









Gebruik een regenton of regenzuil voor het begieten
van de tuin.
Plaats zink- en kopervrije daken, dakgoten en
waterafvoeren. Vermijd het gebruik van loodslabben.
Gebruik prefab kanaalplaten op de begane grondvloer,
kelderdek, verdiepingsvloer en dakvloer.

Maatregelen

Alle maatregelen uitvoeren

Plaats zonnepanelen op het dak met een vermogen
van minimaal 1.000 Wp.

Kies met dit menu voor rond de 100% energiebesparing ten
opzichte van Bouwbesluit. Wek alle benodigde energie zelf op!




Isoleer de gevel (Rc≥6,5), het dak (Rc≥8,0) en de
vloer (Rc≥6,0). Realiseer een constructie zonder
koudebruggen (psi≤0,01). Gebruik duurzame
isolatiematerialen.

 

Realiseer een goede luchtdichtheid (Qv;10;kar=0,15
dm3/s•m2).





Plaats triple glas (U-waarde ≤0,9 W/m2K) en
isolerende kozijnen (U-waarde ≤0,9 W/m2K).





Wek de warmte voor ruimteverwarming en
warm tapwater duurzaam op. Gebruik daarvoor
een warmtepomp of houtpelletketel en een
zonnecollector.



Breng (zeer)laagtemperatuurverwarming aan
(maximaal 35°C) door vloer- en wandverwarming.





Breng gebalanceerde ventilatie aan met
warmteterugwinning (95%) en CO2-sturing in aparte
zones.





Gebruik FSC-hout voor houten constructies, deuren,
kozijnen en gevelbekleding. Gebruik waar mogelijk
MDF-binnenwerk.



Gebruik milieuvriendelijke verf op waterbasis.



Plaats toiletten met spoelonderbreker en
waterbesparende spoelbak. Breng waterbesparende
douchekoppen en kranen aan.



Plaats zonnepanelen op het dak met een vermogen
van minimaal 5.000 Wp (circa 35 m2).





Gebruik energiezuinige apparatuur met A(+++)-label
en pas LED-verlichting toe.





Realiseer passieve zonwering door ieder raam op
het zuidwesten tot het zuidoosten te voorzien van
overstekken.





Plaats in de aanvoerleiding van het warmwatertoestel
een douchewarmtewisselaar.



Gebruik een regenton of regenzuil voor het begieten
van de tuin. Ontkoppel het regenwater op het riool.



Kies 2 maatregelen

Rechtsverhouding

Alle maatregelen uitvoeren

Isoleer de gevel (Rc≥5,0), het dak (Rc≥6,0) en de
vloer (Rc≥5,0). Gebruik duurzame isolatiematerialen.

Uitstraling

Comfort

Water

Materialen

Maatregelen

Energie

Uitstraling

Comfort

Water

Materialen

Kies met dit menu voor ongeveer 50% energiebesparing
ten opzichte van Bouwbesluit.

Kies minimaal 2 maatregelen

Alle maatregelen uitvoeren

Maatregelen

Energie

Kies met dit menu voor ongeveer 20% energiebesparing
ten opzichte van Bouwbesluit (huidige wetgeving).

Comfort

2. U ziet in de kolom welke duurzame maatregelen (bovenop de huidige eisen van
het Bouwbesluit) bij uw ambitie passen. Het eerste deel van de maatregelen

4. Hoe verder? Sommige maatregelen kunt u zelf uitvoeren. Andere maatregelen
kunt u laten uitvoeren door een installateur. Laat u zich goed informeren over de
werking van maatregelen in uw woning, de gevolgen voor het binnenklimaat en
de kosten. Let op landelijke en provinciale stimuleringsmaatregelen (subsidies,
belastingvoordelen).

Water

1. Kies een ambitie voor hoeveel energie u wilt gaan besparen: goed, excellent of
nul-op-de-meter. De ambitie nul-op-de-meter geeft een indicatie van wat nodig
is om het eigen energiegebruik op te wekken.

Materialen

3. Bekijk de toelichting van de maatregelen aan de achterzijde. Informeer u verder
via de genoemde websites.

Energie

Deze menukaart helpt u een programma van eisen te formuleren, waarmee de
architect aan de slag kan.

U bent een particuliere bouwer, een aannemer, een
woningcorporatie of projectontwikkelaar. U wilt één
of meerdere duurzame woningen bouwen. Daarmee
bespaart u energie en op termijn ook geld. Maar
waar moet u beginnen? Deze Menukaart helpt u
verder. Wat is uw ambitie? Welke maatregelen kunt
u dan het beste treffen?

adviseren wij allemaal uit te voeren. Kies vervolgens minimaal drie extra
maatregelen uit het tweede deel.

Uitstraling

Aan de slag met deze menukaart

Kies minimaal 2 maatregelen

duurzame
woningen
nieuwbouw

Menukaart



Plaats zink- en kopervrije daken, dakgoten en
waterafvoeren. Vermijd het gebruik van loodslabben.



Gebruik prefab kanaalplaten op de begane grondvloer,
kelderdek, verdiepingsvloer en dakvloer.



Maak gebruik van houtskeletbouw (draagconstructie
en binnenwanden) met FSC-hout.



Breng een vegetatiedak aan op (een deel van) het dak
van uw woning.
Installeer een hemelwatersysteem voor het gebruik
van regenwater voor toiletspoeling en de wasmachine.




Waarom duurzaam bouwen?
► Verlagen van de maandlasten
Energiebesparende maatregelen zijn de meest renderende maatregelen
die u in de woning kunt treffen. Deze menukaart biedt een overzicht van
concrete duurzame maatregelen. Veel van deze maatregelen verdienen
zich in een aantal jaar terug. Het aanbrengen van duurzame maatregelen
achteraf is altijd duurder. Duurzame woningen hebben daarnaast een
hogere marktwaarde.
► Verlagen van de maandlasten

De kosten van energieverbruik in de woning maken een aanzienlijk deel uit
van de maandlasten van de bewoner(s). Een gemiddeld huishouden in een
relatief nieuwe woning is circa € 120,- per maand kwijt aan energiekosten.
Door te investeren in energiebesparende maatregelen kunnen de
maandlasten flink omlaag worden gebracht (tot zelfs nihil).
► Klimaatverandering en milieu

Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk thema. De alsmaar
stijgende concentratie van het broeikasgas CO2 in de atmosfeer leidt tot
ongewenste klimaatverandering. De voorraad fossiele brandstoffen is eindig
en schaarste zorgt voor stijgende energieprijzen. Het gebruik van fossiele
brandstoffen moet omlaag. Het is tijd voor een overstap op duurzame
energiebronnen en materialen.
► Comfort
Het reduceren van het energieverbruik en het gebruik van duurzame
energie en materialen hoeft het comfort in de woning niet te verslechteren.
Integendeel, veel energiebesparende maatregelen leiden tot een
comfortverbetering. Goede isolatie voorkomt bijvoorbeeld tocht en
koudeval; energiebesparende warmteafgiftesystemen zorgen voor een
gelijkmatige verwarming.

Hoe kunt u verduurzamen?
► Drie stappen
Verduurzamen van de woning is het meest kosteneffectief als dit in drie
stappen gebeurt:
1. Beperk de energievraag door goede isolatie en warmteterugwinning.
2. Gebruik duurzame energiebronnen zoals zonne-energie.
3. Gebruik fossiele brandstoffen efficiënt.
De maatregelen in de eerste stap zijn doorgaans het snelst terugverdiend.
► Financiering
De landelijke en provinciale overheden bieden verschillende subsidieregelingen aan die het onrendabele deel van uw investering (deels) vergoeden.
Ook zijn er regelingen voor een gunstige rente bij het lenen van geld. U
vindt meer informatie op www.milieucentraal.nl,
www.energiesubsidiewijzer.nl en www.energieakkoordser.nl.
► Ga voor kwaliteit

Duurzame technieken zijn vaak innovatief en vragen om extra aandacht
bij het implementeren. Laat u daarom door bekwame installateurs of
aannemers informeren over de technische voorwaarden, de besparingen
en de kosten. Laat de maatregelen door ervaren vakmensen uitvoeren.
► Links
www.duurzamehuizenroute.nl
www.onshuisverdienthet.nl
www.gprprojecten.nl

Isolatie
Duurzaam bouwen begint bij het voorkomen van onnodig warmteverlies:
isoleren. Hierdoor is minder energie nodig voor het op temperatuur
houden van de woning. Schenk voldoende aandacht aan een nauwkeurige
afwerking. Let ook op een goede kierdichting en voldoende ventilatie.

Schilisolatie
De isolatiewaarde van een dichte schil (gevel, vloer,
dak) wordt weergegeven met de Rc-waarde: een
hogere Rc-waarde staat voor een betere isolatie.
Voor een goed resultaat is bij het aanbrengen van
isolatiemateriaal kierloos isoleren van groot belang.
Gebruik, wanneer dat mogelijk is, natuurlijke
isolatiematerialen, zoals vlas- of schapenwol.

Isolerend glas
Glas is ongeveer 75% minder isolerend dan een
dichte gevel. Veel warmte gaat door het glas
verloren. Goed geïsoleerd glas is dus noodzakelijk.
Breng daarom minimaal HR++-glas aan. Drievoudig
glas (HR+++) is nog beter. Zorg daarnaast voor
goed isolerende kozijnen. Voorkom houtrot door
condensvorming op het kozijn door een U-waarde
van het kozijn lager dan de U-waarde van het glas.

Zonwerend glas
Goed geïsoleerde woningen houden de warmte
goed vast. Dat betekent echter ook dat zoninstraling
in de zomermaanden kan leiden tot hoge binnentemperaturen. Zonwerend glas zorgt voor het
weren van ongewenste warmte. Op het glas is
een coating aangebracht die licht zoveel mogelijk
binnenlaat en warmte zoveel mogelijk weert.

Passieve zonwering
Vaste overstekken of een gril boven de ramen zijn
vormen van passieve zonwering. Passieve zonwering
zorgt ervoor dat zonwarmte in de zomer wordt
geweerd en in de winter wordt toegelaten. Deze
methode maakt gebruik van het verschil in de stand van
de zon tussen de seizoenen. Het plaatsen van planten
en bomen is ook een vorm van passieve zonwering.

Goede kierdichting
Goede kierdichting voorkomt warmteverlies,
tochtklachten en inwendige condensatie. Goede
kierdichting betekent een goede detaillering van
aansluitingen (kozijn/binnenblad, binnenblad/
dakvlak), dubbele of drievoudige kierdichting bij
ramen en deuren. Laat de bouwer na realisatie van
de maatregelen met een drukproef aantonen dat de
woning voldoende kierdicht wordt opgeleverd.

Duurzaam verwarmen
Een fors deel van het energieverbruik van een woning bestaat uit de
verwarming van uw woning. Door de warmteopwekking efficiënter
te maken, een laagtemperatuur verwarmingssysteem aan te
leggen, warmte te ‘oogsten’ met een zonnecollector en/of door het
terugwinnen van warmte uit uw douchewater bespaart u gas.

Houtpelletketel
Een houtpelletketel is een verwarmingsketel die
geen gas gebruikt, maar geperste houtkorrels.
Deze ketels kunnen volautomatisch werken. De
houtkorrels slaat u op in of nabij de woning, hiervoor
heeft u minder ruimte nodig dan voor brandhout.

Laagtemperatuurverwarming (LTV)
Een LTV-systeem is geschikt voor de aansluiting op
een HR-ketel of een warmtepomp. Voorbeelden
van LTV zijn vloerverwarming en wandverwarming.
De toepassing van LTV leidt tot een verhoogd
comfort door een gelijkmatige warmteafgifte.

Zonnecollector
De zonnecollector is een paneel op het dak van de
woning dat zonnewarmte opvangt om daarmee het
water voor warm tapwater en/of ruimteverwarming
voor te verwarmen. De HR-combiketel verwarmt
het water als dat nodig is na. Hiermee kan tot 50%
energie worden bespaard op de bereiding van warm
water. Wanneer de vraag naar warm water laag is,
kan een boilervat de warmte tijdelijk opslaan.

Warmteterugwinning uit douchewater
Bij het douchen gaat veel bruikbare warmte verloren.
Zonder dat u er iets van merkt, kan een deel van de
warmte uit het douchewater worden teruggewonnen.
Het warme afvalwater wordt door een douchewarmtewisselaar geleid voordat het in het riool verdwijnt. De
teruggewonnen warmte kan opnieuw gebruikt worden
voor de verwarming van het koude water. Aanbevolen
wordt een thermostatische mengkraan te installeren.

Warmtepomp
Met een warmtepomp kan zeer efficiënt een woning
worden verwarmd en gekoeld. Een warmtepomp
onttrekt warmte uit de omgeving (lucht, bodem)
en brengt deze op een hoger temperatuurniveau.
Het rendement is daardoor 4 tot 4,5 keer hoger
dan een HR-ketel. Wordt de warmte uit de bodem
onttrokken, dan is koeling een optie. Een UHR-ketel is
een combinatie van een warmtepomp en HR-ketel.

Materialen
Het gebruik van milieuvervuilende materialen moet worden vermeden.
Uitspoelende metalen, zoals koper, lood, zink en nikkel, zijn slecht voor
het milieu, evenals composietmaterialen, niet FSC-gecertificeerd tropisch
hardhout en andere eindige materialen. Duurzame materialen kunnen worden
teruggebracht in de kringloop, tasten de natuur niet aan en worden dicht bij
huis betrokken. Soms is het ook mogelijk materialen opnieuw te gebruiken. Het
toepassen van kanaalplaatvloeren levert een aanzienlijke materiaalbesparing op.

FSC-hout
Het FSC-keurmerk wordt uitgegeven door een
onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk en
garandeert dat het hout op duurzame wijze is verkregen.
Dat betekent dat rekening wordt gehouden met de
natuurlijke functie van bossen, de lokale bevolking
en de arbeidsomstandigheden van de arbeiders. Het
toepassen van FSC-hout kan vaak kostenneutraal.

Houtskeletbouw
Houtskeletbouw is het toepassen van een
draagconstructie van hout en heeft ten opzichte van
steenachtige draagconstructies een aantal voordelen.
Het heeft van nature een hogere isolatiegraad. Daarnaast
is er geen sprake van radioactieve radonstraling.
Houtskeletbouw verkort de bouwtijd en geeft bij
toekomstige uitbreidingen meer flexibiliteit.

Milieuvriendelijke verf
Traditionele verven bevatten schadelijke oplosmiddelen,
vluchtige organische stoffen genoemd. Deze stoffen
versterken het broeikaseffect en kunnen ook behoorlijke
gezondheidsklachten opleveren. Verf op waterbasis is
hiervoor een goed alternatief. Nog milieuvriendelijker
zijn de natuurverven: deze bestaan voor een groot
deel uit plantaardige en minerale grondstoffen.

Vervanger voor loodslabben
Lood is een zwaar metaal dat opgenomen wordt door
regenwater. Daardoor komt het in het lichaam, in wateren bodemorganismen terecht. Voor de waterkwaliteit,
de gezondheid en het milieu is het dus beter het uitlogen
van lood tegen te gaan. Een kwalitatief goed alternatief
voor loodslabben is hoogwaardig polyisobutyleen (PIB).

Waterbesparing binnen
Een toilet met spoelonderbreker maakt het mogelijk
de doorspoeling te onderbreken wanneer verder
doorspoelen niet meer nodig is. Een thermostaatkraan
in de douche is comfortabel en waterbesparend. Een
waterbesparende douchekop en perlators (luchtmengers)
besparen naast water ook op het gasverbruik.

Waterbesparing buiten
Een regenzuil is een regenton van groter formaat.
Een regenton bevat 100 tot 200 liter, een regenzuil
400 tot 1000 liter. Hemelwater kan gebruikt worden
voor het begieten van de tuin en het wassen van
ramen (regenwater bevat geen kalk). Regenkratten
of infiltratieboxen slaan het overtollige water op
en laten dit langzaam in de bodem infiltreren.

Ventilatiesystemen
Bij ventilatiesystemen zijn er verschillende manieren
om energie te besparen zonder dat dit ten koste
gaat van het comfort of het binnenmilieu. Belangrijke
voorwaarde is dat deze systemen deugdelijk worden
aangebracht, ingeregeld en onderhouden. Mogelijke
systemen zijn vraaggestuurde ventilatie met mechanische
afvoer en balansventilatie met warmteterugwinning.

Zonnepanelen
Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit.
Zonnepanelen kunnen dus een deel van uw
elektriciteitsverbruik zelf duurzaam opwekken.
Laat u goed informeren over de aanschafkosten,
het rendement, de opbrengsten, de levensduur
en mogelijke overheidssubsidies. De ontwikkeling
op het gebied van zonnecellen gaat snel. Dat
biedt nu en in de toekomst veel perspectief.

Vegetatiedak
Een vegetatiedak is een begroeid dak met een relatief
dunne substraatlaag waarop vetplantjes, grassen en
mossen groeien. Een vegetatiedak zorgt in de zomer voor
dakkoeling en een vertraagde afvoer van regenwater.
Een vegetatiedak heeft een prettige uitstraling.

