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Leeswijzer 

Na de inleiding,  volgt in Hfst2 een beschrijving van de bestaande situatie, inclusief een aantal 

scenario’s voor de ontwikkeling van het gebied. In Hfst 3 volgt een analyse van de 

energiepotenties van het gebied, alsof het een maagdelijk  gebied is. Dus zonder de bestaande 

bebouwing in acht te nemen. (Wat valt er bijv. totaal aan zonne-energie te winnen). Dat geeft 

een referentie voor de mogelijke ontwikkelingen binnen het gebied. 

In Hfst 4 worden de  scenario’s gedetailleerd en doorgerekend. Hfst 5 geeft een overzicht van de 

conclusies uit de energie berekeningen. Hfst 6 gaat vervolgens wat dieper in op de materiaal 

consequenties van de diverse concepten: een globaal overzicht van de materiaal potenties van 

het gebied, en per scenario, gevolg door enkele conclusies. Hfst 7 is een vorm van advies:  een 

beschouwing welke keuzes de onderzoekers  maken op basis van de gegevens m.b.t. energie en 

materiaalgebruik, de voornaamste klimaatgerelateerde thema’s. Gevolgd door enkele bijlagen. 

 

Op de voorpagina: Ontwerp van een flatgebouw voor Superlocal uit afstudeerwerk van Niels 

Rinkens en Revelino van Meel. 
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1 Inleiding 

 

Heemwonen heeft het lectoraat Duurzame Gebouwde Omgeving van de  van Zuyd Hogeschool 

Heerlen gevraagd om te onderzoeken wat er nodig is om de locatie voor het Superlocal project 

in Bleijerheide, bij oplevering energieneutraal te kunnen exploiteren. Er wordt in dit plan 

uitgegaan van ca. 100 woningen. Enerzijds zullen mogelijke bronnen binnen het gebied in kaart 

worden gebracht met berekende potenties aan jaarlijkse opbrengsten. Anderzijds zal de 

jaarlijkse energievraag in kaart worden gebracht. Hiervoor zullen verschillende energie 

concepten worden vastgesteld die zijn afgestemd op het energie-aanbod binnen het gebied. De 

materiaalconsequenties van de verschillende operationele energieconcepten worden in kaart 

gebracht, naar hoeveelheid en embodied energie1, als indicator voor de keuze van 

energieconcepten. Afstudeerplannen voor het plan Superlocal van studenten Sustainable Built 

Environment van de faculteit Beta Sciences and Technology, zullen hier ook voor gebruikt 

worden. 

Aanleiding voor het onderzoek zijn de plannen van Heemwonen om op de locatie in Bleijerheide, 

waar nu nog 3 grote flats staan, nieuwe woningen te realiseren die maximaal gebruik maken van 

op de locatie aanwezige energie, water en materialen. De vraag is wat vanuit een energetisch 

perspectief het juiste scenario zou zijn voor de ruimtelijke invulling van het gebied. 

De scenario’s zullen bestaan uit combinaties van installatietechnische en bouwkundige 

maatregelen, bekeken vanuit gebouwniveau. De scenario’s voor de flats zijn slopen en 

nieuwbouw (eengezinswoningen), renoveren van de bestaande flat, gedeeltelijk afbreken en 

hergebruiken van bestaande flats en deel nieuw bouwen (laagbouw) met hergebruik van 

materialen afkomstig van gesloopte flat (studentenplannen Zuyd Hogeschool). In alle scenario’s 

wordt energie-nul de maatstaf voor het fossiel energiegebruik. De bestaande situatie is 

uitgangspunt van de verschillende scenario’s. 

 

                                                           

1  Embodied energie is de energie die is gaan zitten in de winning transport en productie 

van materialen, of van het hergebruik ervan, gemiddeld per m2 vloer en evt. per jaar voor de 

gewenste levensduur (-verlenging). 
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2 Bestaande situatie 

 

 

Afbeelding 2.1 en 2.2: Flats Superlocal project in Bleijerheide (Kerkrade). 

In het verleden lagen op de projectlocatie 4 flats met elk 100 woningen, gebouwd in 1967 . De 

woningen waren oorspronkelijk uitgevoerd zonder isolatie en met enkel glas. In warmte werd 

voorzien met centrale aardgasgestookte ketels. De woningen hadden ieder een eigen 

elektriciteit-aansluiting met meter. De flats zijn nog een keer gerenoveerd en in 2012 is een flat 

gesloopt . Binnen de aanwezige mogelijkheden op het terrein is de wens 100+ woningen te 

realiseren volgens moderne eisen, eventueel zelfvoorzienend en eventueel met hergebruik van 

materialen.  
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Afbeelding 2.3: De 4 flatgebouwen in de omgeving van Bleijerheide zoals deze vroeger aanwezig waren. 

Het totale grondgebied waarop de flats gebouwd zijn en waarbinnen zelfvoorzienendheid 

gerealiseerd moet worden is ca. 4,6 hectare. In de oude situatie stonden er 400 woningen op dit 

terrein , wat een woningdichtheid van 87 woningen per ha betekende; een hoge dichtheid dus. 

Voor de nieuwe situatie wordt uitgegaan van 100+ nieuwe woningen die weliswaar binnen het 

gebied zelf moeten voorzien in hun energiegebruik. Dit wil zeggen dat binnen dit gebied de 

energie moet worden opgewekt die gebruikt wordt door de in het gebied aanwezige woningen. 

Voor deze studie wordt uitgegaan van 3 scenario’s plus 2 referentie scenario’s : niets doen en 

alleen energie lokaal opwekken,  en  Totale nieuwbouw zonder hergebruik .   

 

1. Bestaande flats ongerenoveerd naar 0-energiebrengen (ref) 

2. Geheel Nieuwbouw, met nieuw materialen (ref) 

3. 100 woningen te realiseren  in de bestaande hoogbouw (renovatie) 

4. 100 nieuwbouwwoningen te realiseren in laagbouw, met gebruik van materialen uit te 

slopen hoogbouw 

5. 50 woningen in gerenoveerde flats, 50 woning laagbouw uit deels hergebruik van 

materialen. ( niet uitgewekt, maar combi van 3 en 4) 
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Voor de laatste variant worden de bouwplannen uit het afstudeerwerk van studenten 

“Sustainable Built Environment” van Zuyd Hogeschool Heerlen gebruikt. Het betreft het plan 

voor de laagbouw van Carlo ter Linde en Dylan Frings en het plan voor de hoogbouw van Niels 

Rinkens en Revelino van Meel. Alle plannen worden vergeleken met het scenario waarbij de 

bestaande situatie wordt gesloopt en laagbouw met nieuwe materialen zou worden 

gerealiseerd. 

 

Afbeelding: 2.4 Begrenzing van het gebied Superlocal waarbinnen de oplossingen om het gebied 

energieneutraal te maken, gezocht moet worden. 



7 

 

 

3 Energie-potenties en bronnen 

 

Voor het gebied zullen eerst de mogelijke bronnen in kaart gebracht worden en berekend 

worden wat de potenties zijn. Het betreft duurzame energiebronnen die aanwezig zijn in het 

gebied zoals elektriciteitsopwekking uit zon en wind, warmte van de zon of warmte en koude uit 

bodem, lucht of water, duurzame energie uit biomassa (snoeihout en gewassen), doch ook 

energie uit reststromen zoals biogas uit zwart (riool)water of warmte uit grijswater uit de 

woningen en warmte uit ventilatielucht. Ook de potenties van het gebied om energie op te slaan 

spelen hier een rol. We beperken ons voor dit onderzoek tot de bronnen die binnen de 4,6 ha ter 

beschikking staan. 

Energie van de zon 

 

Energie van de zon kan op verschillende manieren omgezet worden in een bruikbare 

energievorm voor woningen. De opbrengsten zijn afhankelijk van de toegepaste techniek. Om 

enig idee te krijgen van opbrengsten per m2 worden hier een aantal gangbare technieken 

genoemd die voor Superlocal interessant kunnen zijn. 

 

 
 

Afbeelding 3.1: potentie van zonne energie voor diverse energievraag (AZE: Actieve zonne energie (via PV 

panelen bijvoorbeeld) PZE: passieve zonne-energie, directe instraling door ramen t.b.v. verwarming 

bijvoorbeeld). 
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De opbrengst van een zonneboiler voor tapwaterverwarming met 3 m
2
 zonnecollector en 100 

liter opslag, zuidgeoriënteerd (met 45
o
 helling) is 350 kWh

thermisch
/jr per m

2
 collector-oppervlak. 

Vergroting van het collectoroppervlak per woning levert niet veel meer op als de warmte niet 

kan worden opgeslagen. 

 

 
 

 

Afbeelding 3.2: Gemiddelde zoninstraling per jaar voor Bleijerheide is 1.000 kWh/m
2
 per jaar waarvan 45% 

in de maanden juni, juli en augustus vallen. 

 

De opbrengst van een gemiddeld PV-paneel (160Wp/m
2
), zuidgeorienteerd onder een helling 

van 40
o
 (optimaal) zonder belemmering = ca. 130 kWh

e
/jr per m

2
. Afwijkingen van de opbrengst 

kunnen bepaald worden volgens diagram van afbeelding 3.2. Indien de panelen horizontaal 

geplaatst zouden worden over het hele gebied van 4,6 ha. Dan zou er 46.000 x 130 x 90% = 5.382 

MWH
e
/jaar kunnen worden opgewekt binnen het gebied.  

Het combineren van PV met warmwatercollectoren (zogenaamde PVT) kan leiden tot hogere 

opbrengsten doordat het water de PV-cellen kan koelen (waardoor een beter rendement 

verkregen wordt) en de warmte van deze koeling gebruikt kan worden voor ruimteverwarming 

en tapwaterverwarming. Alhoewel afhankelijk van een aantal factoren, kan met PVT grofweg 

gezegd nog eens 2 keer zoveel thermische energie extra opgevangen worden dan elektrische 

energie. De warmte moet dan wel direct gebruikt worden, of opgeslagen worden. 
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Afbeelding 3.3: Opbrengst zonne-energie van PV-panelen voor diverse oriëntaties.  

 

De flats in het project zijn ongeveer op het zuiden gericht. Voor de voorgevel, verticaal, geldt dan 

een opbrengst van ongeveer 80% van het maximum, voor het dak, indien plat gelegd, ca 90%. 

Kopgevels (oost en west) halen maximaal 60%. Indien het gehele dak en de zuid, oost en 

westgevel van een flatgebouw vol gezet zou worden met 160Wp-PV-panelen, dan zou er 369 

MWh elektriciteit per jaar per flatgebouw kunnen worden opgewekt: 

 

Dak (horizontaal): 90% van 130 kWh
e
/jr  =  117 kWh

e
/jr  x 695 m2  =  89 MWh

e
/jr 

Voorgevel (zuid): 80% van 130 kWh
e
/jr  =  104 kWh

e
/jr x 2.280 m2 = 237 MWh

e
/jr 

Zijgevels (oost en west): 60% van 130 kWh
e
/jr  =  78 kWh

e
/jr x    549 m2 = 43 MWh

e
/jr 

Totaal    369 MWh
e
/jr 

 

Dat is in Nederland het gemiddeld elektriciteitgebruik van 100 gezinnen. 

 

Zonne-energie uit biogewassen 
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Afbeelding3.4: Jaarlijkse opbrengsten per ha van energiegewassen  (Energieboerderij NB4 25-1-2010). 

 

De conversie van zonne-energie naar biomassa gebeurt door fotosynthese waarbij planten water 

en kooldioxide omzetten in suikers. Het fotosynthetisch proces waarop vrijwel het gehele leven 

op aarde draait, vangt slechts ongeveer 1% van de energie (10 kWh/m
2 
jaar) op voor nuttig 

gebruik. De omzetting naar suikers is per gewas anders en bepaalde gewassen worden speciaal 

gekweekt om er een bruikbare brandstof van te maken (energiegewassen). Ze hebben daarom 

een relatief hoge energieopbrengst per ha landoppervlak (afbeelding 3.4). Zo levert koolzaad 

1.400 liter brandstof per ha in de vorm van olie. Dat is 56 GJ brandstof per ha. Voor het hele 

gebied (4,6 ha) zou dat dan 258 GJ zijn. Een hoeveelheid brandstof waar 5 gezinnen een jaar lang 

met hun gezinsauto op kunnen rijden. 

Brandstof kan ook gehaald worden uit reststromen van ander biologisch materiaal. Men kan 

hierbij denken aan houtachtige reststromen zoals snoeihout uit onderhoud van bossen parken 

en tuinen en gebruikt hout. Uit bossen komt door bijgroei gemiddeld 8 m
3
 hout per ha per jaar 

[Kuiper & Lint, 2008]. Van 1 ha bos kan jaarlijks 61,6 GJ geoogst worden
2
, wat 1,7 promille van de 

door de zon ingestraalde energie is. De 4,6 ha. van Superlocal zou dan 283 GJ brandstof van hout 

kunnen leveren, iets meer dan koolzaad.  
 

 

Energie uit wind 

 

                                                           

2

 1 m3 vers hout levert 0,5 ton droge stof met een energie-inhoud van 15,4 GJ/ton. Bij een 
oogst   van 8 m3 vers hout per ha, kan 8 x 0,5 x 15,4 GJ = 61,6 GJ geoogst worden [Spijker et 
al.,2008]
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Afbeelding 3.5: Windpotentie Bleijerheide op 100 meter hoogte 6,5 – 7 meter / seconde 

De door de zon opgewekte temperatuurverschillen op aarde leiden tot drukverschillen en 

veroorzaken wind, golven en zeestromen in combinatie met de rotatie van de aarde (een andere 

exergiebron op aarde). Omdat de drukverschillen vaak elders zijn ontstaan door de instraling van 

de zon, nemen ze daardoor op de locatie zelf niet zoveel ruimte in beslag. In feite is de indirecte 

zonne-energie getransporteerd en kan deze elders geoogst worden. De potenties voor 

windenergie voor of aan de kust zijn in Nederland hoog. Grote windturbines met een ashoogte 

van 80 meter, opgesteld in een grid met een maaswijdte van 7 maal de diameter van de turbine, 

leveren voor de kust per m
2
 aardoppervlak ca. 25 kWh

e
 /jr op, aan de kust 17 kWh

e
 /jr en 

landinwaarts 12 kWh
e
 /jr

3
.  

 

De elektriciteitsproductie van een windturbine wordt in hoofdzaak bepaald door:  

- de jaargemiddelde windsnelheid op as-hoogte 

- het door de rotor bestreken oppervlak (rotordiameter)  

                                                           

3

 Deze opbrengsten komen uit gegevens over windturbines in Nederland, verzameld via 
het internet. Het betreft gemiddelden van behaalde en verwachte opbrengsten.
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De jaarlijkse elektriciteitproductie volgt uit de volgende eenvoudige formule
4
: 

 

Ejr = C * V
3
 * A   waarbij, 

  

Ejr  =de gemiddelde jaarproductie in kWh (kilowatturen)  

C   = (opbrengstfactor of Beurskensfactor) is een maat voor het totale rendement van de 

turbine. De waarde van C is lager naarmate de gemiddelde windsnelheid hoger is en 

hangt verder af van de kwaliteit van de windturbine. In Nederland varieert ze van ca. 

2,8 aan de kust tot 4,0 in het binnenland. Voor een gemiddelde windlocatie in 

Nederland en een goede turbine kan 3,7 worden ingevuld.  

V   = de jaargemiddelde windsnelheid in meters per seconde op ashoogte. Deze varieert in 

Nederland van maximaal ca. 8,5 m/s op 60 meter hoogte aan de kust tot 3 m/s op 30 

meter hoogte in het binnenland.  

A   = het rotoroppervlak in vierkante meters. 

 

                                                           

4

 http://home.planet.nl/~windsh/basics.html 
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Afbeelding 3.6: Links Lagerweij 18-80 (80 kW met rotordiameter van 18 meter) en afbeelding 3.7 rechts 2 

Nordex N90 (2.500 kW met rotordiameter van 90 meter) 

 

Op de locatie zou 1 grote windturbine geplaatst kunnen worden van het kaliber waarvan er bij 

de Locht 2 stuks stonden: elk met een vermogen van 2,5 MW (Nordex N90 (afbeelding 3.7) in 

gebruik sinds 2006). De winturbine heeft een ashoogte van 80 meter en een diameter van 90 

meter. De verwachte opbrengst is 5.000 KWh
e
/jaar per windturbine.  

Voor het plaatsen van windmolens bij woongebieden zijn restricties. Zo moet de afstand tot de 

bebouwing meer dan 4 maal de ashoogte zijn. Dat wil zeggen dat er maximaal 4 windturbines 

met een ashoogte van 26 meter en een rotordiamater van 18 meter geplaatst kunnen worden. 

Een Lagerwey 18-80 (80 kW) windturbine (afbeelding 3.6) voldoet hier aan en kan volledig 

gereviseerd 2
e
 hands gekocht worden. Bij een gemiddelde windsnelheid van 4,0 meter per 

seconde op die hoogte zal zo’n turbine volgens de hiervoor genoemde formule 65.000 kWh
e
/jaar 

kunnen leveren. 4 turbines leveren dan 260.000 KWh
e
/jaar. 

Omdat de flatgebouwen ruim 3 meter boven het maaiveld liggen en daar een hogere 

windsnelheid heerst, is het denkbaar om op het dak kleine gebouwgebonden windturbines te 

plaatsen (urban turbines). De opbrengsten van deze turbines zijn momenteel nog laag en de 

kosten relatief hoog omdat het nog een onderontwikkelde markt is. 
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Warmte en koude uit de bodem 

 

 

 
 

Afbeelding 3.8: Geschiktheidskaart bodemwisselaars: Matig (geel) tot goed (oranje) geschikt voor 

bodemwisselaars 

 

Lage temperatuur-warmte (ca. 10
o
C)kan uit de bodem worden gehaald en met een warmtepomp 

met relatief weinig elektrische energie een bruikbaar temperatuurniveau worden gebracht. In de 

zomer kan de door de warmtepomp afgekoelde bodem gebruikt worden om het gebouw te 

koelen. In feite wordt hier zowel warmte en koude uit de bodem gebruikt als bron als ook 

warmte en koude opgeslagen gedurende een seizoen. Een en ander gebeurt middels 

bodemwisselaars tot wel 100 meter diep. Afbeelding 3.8 laat zien dat de bodem van Bleijerheide 

matig tot goed  geschikt is voor deze bodemwisselaars. 

 

In plaats van bodemwisselaars kan er ook warmte en koude uit grondwater onttrokken worden 

met zogenaamde warmte-koude-opslag (WKO). Er dient hiervoor een watervoerend pakket in de 

bodem aanwezig te zijn. De WKO-tool geeft echter aan dat de ondergrond van de locatie niet 

geschikt is voor een open bronsysteem met grondwater, echter wel zeer geschikt voor een 

gesloten systeem met bodemwisselaars (zie www.wko-tool).  

 

Warmte van een hogere temperatuur kan dieper uit de grond gehaald worden. Men spreekt dan 

van geothermie. In Zuid Limburg ligt deze hogere temperatuur zeer diep en het is bovendien 

onbekend of op die dieptes een poreuze waterhoudende laag aanwezig is, wat noodzakelijk is 

voor de winning van deze warmte. Een tussenvorm van geothermie en WKO die mogelijk 

interessant kan zijn voor de locatie is mijnwater. Er is in Bleijerheide een watervoerend 

mijngangenstelsel aanwezig in de ondergrond van de mijn en er is in de buurt (Oranje Nassau 

Mijn) geëxperimenteerd met de mogelijkheden om mijnwater te gebruiken als bron en opslag 

van warmte en koude. Er zal verder onderzocht moeten worden of dit ook een optie kan zijn 

voor Bleijerheide. Het systeem is echter duur, kent nog zijn kinderziektes en vergt een heel groot 

aantal aansluitingen om rendabel te kunnen zijn. 
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Afbeelding 3.9: Temperatuurverdeling in de Nederlandse ondergrond op 2.000 meter diepte (TNO-NITG) 

 

Energie-opslag  

 

In het gebied levert zonne-energie het grootste aanbod van duurzame energie. Het aanbod van 

duurzame energie (met name dat van zonne-energie) fluctueert in de tijd, even als de vraag naar 

energie. Energieopslag is nodig om fluctuaties in aanbod en vraag in de tijd, goed op elkaar af te 

stemmen. Energieopslag is te verdelen in korte termijn opslag (een dag tot een week) en 

seizoensopslag (tot een half jaar). Verder kunnen we nog onderscheid maken tussen de opslag 

van verschillende energievormen. Opslag van elektriciteit is duur om op te slaan en vergt veel 

ruimte. De tabel in afbeelding 3.9 geeft een indruk van het ruimtegebruik van elektriciteit (dag-

opslag) in kWh per m3 (dichtheid) en het cyclus-rendement van de opslag (het rendement van 

laden en weer afnemen). We zien dat opslag in waterstof een hoge dichtheid heeft maar een 

laag rendement en pomp-accumulatie (water omhoog brengen en weer omlaag laten stromen), 

een lage dichtheid heeft en een redelijk hoog rendement. 
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Afbeelding: 3.10 Overzicht van karakteristieken diverse opslagsystemen voor elektriciteit .  

Bron: Boston Consultancy Group VDE 

 

Voor elektriciteitsopslag voor de langere termijn is opslag in waterstof een mogelijkheid. Er is 

dan eerst een conversie nodig van elektriciteit naar waterstof (door elektrolyse) en vervolgens 

weer van waterstof naar elektriciteit door een brandstofcel. Hierdoor hebben we twee keer een 

verlies wat leidt tot een cyclusrendement van ca. 50%. Door een brandstofcel te gebruiken in de 

wintertijd, kan ook de restwarmte die uit de brandstofcel vrij komt gebruikt worden voor 

ruimteverwarming. Hierdoor verhoogt het totale rendement (afbeelding 3.10). Op Avantis is een 

bedrijf aanwezig dat kleine brandstofcellen (Blue Gen Ceramic Fuel Cells, Heerlen) voor 

woningen importeert en assembleert. De kosten van brandstofcellen zijn op dit moment nog 

hoog maar zullen in de toekomst verder dalen. Het is denkbaar om deze cellen toe te passen als 

een test. 

 

 
 

Afbeelding: 3.11 BlueGen brandstofcel van 2 kWe met hoog rendement voor elektriciteitsproductie en 

productie van restwarmte voor verwarming (Bron: http://www.cfcl.com.au/BlueGen) 
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Afbeelding 3.12: Ecovat; thermisch gelaagde opslag van warmte in de bodem 

 

Ook methaangas, dat vrij kan komen uit vergisting van zwart water en GFT-afval is een vorm van 

energieopslag, evenals hout in de vorm van stammetjes, snippers of houtpellets. Deze 

biobrandstoffen kunnen verbrand worden waardoor energie vrij komt. TNO ontwikkelt op dit 

moment een chemische thermische opslag waarbij warmte wordt opgeslagen via een chemisch 

proces. Deze vorm van warmte-opslag is geschikt voor seizoensopslag. Een andere vorm van 

hogere temperatuur-seizoens-opslag is het in Nederland ontwikkelde “Ecovat”, een groot 

geïsoleerd opslagvat in de bodem waar warmte thermisch gelaagd wordt opgeslagen met 

relatief weinig verlies (afbeelding 3.12). 

 

Energie en water 

 

De bestaande kelders van de flats zouden gebruikt kunnen worden om warmte op te slaan 

(seizoensopslag) op een relatief lage temperatuur zodat de verliezen beperkt blijven. Deze 

warmte kan dan direct gebruikt worden voor laagtemperatuurverwarming of als bron dienen 

voor een warmtepomp. Deze warmtepomp kan dan hogere temperaturen produceren met 

relatief weinig elektriciteit vraag. Het is denkbaar dat een flatgebouw niet geheel afgebroken 

wordt en dat de kelders en onderste lagen blijven bestaan. De kelders kunnen dan naast energie-

opslag, water opslaan dat als water (her)gebruikt wordt voor de woningen. Men kan hierbij 

denken aan gezuiverd grijswater of regenwater dat gebruikt wordt voor toiletspoeling of 

wasmachine. In het hele gebied van 4,6 ha valt jaarlijks bijna 40.000 m3 regenwater. Op de 

daken van de onderste laag van de flat kan regenwater worden opgevangen en kunnen PV(T)-

panelen geplaatst worden voor energiegeneratie. Ook kan regenwater van het verhard 

oppervlak opgevangen worden en verzameld in vijvers. 
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Afbeelding 3.13: Langjarige gemiddelde Neerslag per jaar 1981-2010 (weeronline.nl): Bleijerheide 850 

mm/jaar 

 

Vanwege de hoogteligging van Bleijerheide t.o.v. zijn omgeving is uit het regenwater (en grijs 

afvalwater) elektrische energie te halen door het grote verval. Het naastgelegen dal ligt 

ongeveer 35 meter lager en het stuwmeer Craneweijer ligt zelfs 55 meter lager (zie afbeelding 

3.13). Ook is het denkbaar dat vanuit het lagere deel water omhoog gepompt wordt naar vijvers 

in het Superlocal-gebied als er een overschot aan elektriciteit is en weer naar beneden laten 

komen als er een tekort is. Alhoewel het niet om grote hoeveelheden elektriciteit gaat, is het wel 

een vorm van opslag die zo geïntegreerd kan worden in het gebied. 
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Afbeelding: 3.14: Actueel Hoogtebestand Nederland: Superlocal 162 meter,Cranewijer 106 meter en dal 

ernaast 125 meter. 

 

Zoals al eerder aangegeven kan uit het zwarte water en GFT-afval methaangas gewonnen 

worden. Op basis van cijfers uit een proefproject in Sneek kan gesteld worden dat per woning 

circa 60 m
3
 aardgasequivalenten aan gas geproduceerd kan worden. Tenslotte bevat het grijze 

water (afkomstig van (af)wasmachine en badkamer) nog een hoeveelheid warmte die met een 

warmtepomp onttrokken kan worden en gebruikt voor ruimte- en tapwaterverwarming van de 

woningen. Er kan zo een waterplan ontwikkeld worden voor de locatie dat ook bijdraagt aan de 

energievoorziening (zie afbeelding 3.14). 

 



20 

 

 
 

Afbeelding 3.15: Plan voor water en energie in Kerkrade west, ook mogelijk in Bleijerheide 
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4 Lokale energievraag van de verschillende scenario’s 

 

Er zijn verschillende scenario’s berekend om een beeld te krijgen van de ruimtelijke en 

milieuconsequenties van de verschillende wijzen waarop energie-neutraliteit te realiseren is. De 

berekeningen geven aan wat er nodig is om de locatie voor het Superlocal project in 

Bleijerheide, bij oplevering energieneutraal te kunnen exploiteren voor 100 woningen. Dit zal 

uitgedrukt worden in energie-, materiaal-, en ruimtegebruik.  

Om de 100 woningen voor de verschillende scenario’s energieneutraal te kunnen realiseren is 

materiaal nodig waarvan we de milieudruk uit kunnen drukken in de energie die er voor nodig is 

om het materiaal te maken, verwerken en te slopen: Embodied Energy (EE). Ook energie-

opwekkers zoals PV-panelen kosten energie om geproduceerd en verwerkt te worden. De EE die 

nodig is om de woningen energie-neutraal te maken is meegenomen in de berekeningen. Voor 

de gegevens over EE is gebruik gemaakt van de “Inventory of Carbon and Energy” (ICE). Voor PV-

panelen zijn holokristallijne PV-panelen aangehouden met een EE van 4.750 MJ primaire energie 

per m2 oppervlak. Er is uitgegaan van een levensduur van de PV-panelen van 25 jaar. Voor de 

levensduur van bouwmaterialen is uitgegaan van 50 jaar. Door de EE te delen door de 

levensduur berekenen we het jaarlijks energiegebruik als gevolg van het materiaalgebruik. 

De woningen moeten energie-neutraal zijn wat in dit onderzoek wil zeggen dat het jaarlijks 

gebouwgebonden, niet-gebouwgebonden en materiaalgebonden energiegebruik binnen het 

gebied weer wordt opgewekt. Het gebouwgebonden energiegebruik betreft de energie voor 

installaties voor verlichting, ventilatie, koeling, ruimte- en tapwaterverwarming. Het niet-

gebouwgebonden energieverbruik betreft het overige elektriciteitsgebruik, bijvoorbeeld voor 

computers, ijskast, wasmachines en audioapparatuur. De informatie wordt  verkregen uit EPC-

berekeningen (NEN 7120) met het model UNIEC2. 

Het energiegebruik wordt in het rekenmodel berekend in MJ primaire energie en omgerekend 

naar m
3
 aardgas of kWh elektriciteit. Hierbij gaat men er van uit dat 1m

3
 aardgas een primaire 

energie-inhoud heeft van 35,17 MJ. Bij de omrekening naar elektriciteit gaat men uit van het 

rendement van een gemiddelde Nederlandse elektriciteitscentrale, namelijk 39%. Bij eigen 

productie van elektriciteit gaat men er van uit dat de primaire energie die de 

elektriciteitscentrale nodig zou hebben om die hoeveelheid elektriciteit te produceren, bespaard 

zal worden. Met 1 m3 aardgas (=35,17 MJ) kan ik dus via een centrale 0,39 x 35,17 = 13,7 MJ 

elektriciteit opwekken. Omdat 1 kWh 3,6 MJ is, is 13,7 MJ / 3,6 = 3,8 kWh elektriciteit. Zo wordt 

er ook andersom gerekend; als ik 3,8 kWh elektriciteit opwek met PV-panelen bespaar ik 

daarmee 35,17 MJ primaire energie oftewel 1 m3 aardgas. Deze omrekeningsfactoren zijn 

gehanteerd in de resultaten van de volgende berekeningen. Als we over m3 spreken bedoelen we 
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gas, als we over MJ spreken bedoelen we primaire energie en als we over kWh spreken bedoelen 

we elektriciteit. 

Indien wij het energiegebruik gaan compenseren met elektriciteit uit PV-panelen. Dan zal de EE 

van deze panelen moeten worden meegerekend. Echter om de EE van de panelen weer te 

compenseren zijn er weer nieuwe panelen nodig die ook weer EE gebruiken. Dit is het tweede 

orde effect dat 16% is. Zo is er ook nog een derde en volgende orde effect dat elke keer 16% is. 

Als we alle volgende orde-effecten meenemen, dient nog 19% meer PV gerealiseerd te worden. 

Dit is meegenomen in de volgende berekeningen voor het oppervlak aan PV-panelen. 

Concept 1: De bestaande situatie energetisch bekeken 

Voor het energiegebruik van de bestaande situatie gaan we uit van de woningen in de flats zoals 

die er nu zijn. Het betreft het verbruik van een gemiddelde woning in de flat. Zodoende is in de 

berekening een evenredig deel van dak, zijgevel en vloer 1
e
 etage meegenomen. Voor vloeren, 

dak en dichte geveldelen is een Rc van 1,0 m
2
K/W en voor de ramen is uitgegaan van enkel glas 

(U= 5,8 W/m2K). De balkon- en galerij-aansluiting aan de gevel is ingevoerd als een lineaire 

koudebrug. De flats worden gestookt met een conventionele ketel. De ventilatielucht wordt 

natuurlijk aangevoerd via de gevel en mechanisch afgezogen met een collectieve ventilator op 

het dak. Tapwater wordt verwarmd met een gasgeiser. Omdat de flat al 50 jaar staat 

beschouwen we de materiaalgebonden energie afgeschreven.  

Het berekende totale jaarlijkse energiegebruik per woning is (zie bijlage 1): 

 Eindgebruik primaire energie 

Aardgas gebouwgebonden installaties 1.668 m
3
/jaar 39.310 MJ/jaar 

Elektriciteit gebouwgebonden installaties  1.854 kWh/jaar 17.114 MJ/jaar 

Elektriciteit niet-gebouwgebonden apparatuur 1.934 kWh/jaar 17.852 MJ/jaar 

Materiaalgebonden energiegebruik  0 MJ/jaar 

EE voor PV inclusief volgende orde effect (+19%) 1.516 kWh/jaar 13.996 MJ/jaar 

Totaal omgerekend in primaire energie en elektriciteit 9.534 kWh/jaar 88.002 MJ/jaar 

Het energiegebruik is uitgerekend in kWh elektriciteit en MJ-primaire energie. Bij het totaal staat 

het primaire totale energiegebruik en de hoeveelheid elektriciteit die geproduceerd kan worden 

uit deze totale hoeveelheid primaire energie met een gemiddelde Nederlandse 

elektriciteitscentrale (rendement = 39%). 

Indien de elektriciteit voor 100 van deze woningen opgewekt zou worden met PV-panelen (160 

Wp/m2  zuidgeoriënteerd onder een helling van 10o) zoals hiervoor omschreven, dan zou 

hiervoor en oppervlak van 6.190 m
2
 aaneengesloten PV-panelen nodig zijn. Indien we uitgaan 
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van 30% ruimte tussen de panelen, dan zou hiervoor elektriciteit per jaar op en kost ca. 4.750 

MJ/m
2
 voor monokristallijne PV aan materiaalgebonden energie (EE). Indien de panelen 25 jaar 

mee gaan en we uit gaan van monokristallijne PV, dan zal de embodied (primaire) energie per 

jaar voor deze panelen 4.750 X 6.190 / 25  = 1.176.100 MJ/jaar zijn. Het volgende-orde-effect 

zorgt voor 19% meer benodigd PV-oppervlak en EE dus 1.176.100 x 1,19 = 1.399.559 MJ/jaar. 

Voor 1 van de 100 woningen is dit 13.996 MJ/jaar. Dit is 13.996 / 3,6 x 0,39 = 1.516 kWh 

elektriciteit per woning per jaar. 

Ter referentie kunnen we stellen dat binnen het gebied van Superlocal 2 tot 3 flats 

energieneutraal gerealiseerd zouden kunnen worden, indien we het gebied grotendeels vol 

zouden zetten met PV-panelen. Omdat de bestaande flats ook schaduw zouden werpen op de 

pv-panelen, kunnen we stellen dat maximaal 2 flats laten staan kan leiden tot een energie-

neutrale situatie. Het betreft dan 200 x 69 m
2
 = 13.800 m

2
 gebruiksoppervlak aan woningen dat 

gehandhaafd blijft. Wel moeten we aangeven dat dit geldt voor ongerenoveerde woningen, en 

dat het comfortniveau van de woningen niet meer van deze tijd is. Maar het geeft een beeld van 

de potentie van het gebied. 

Concept 2: Scenario flats slopen en nieuwe laagbouw 

Een eerste scenario zou zijn om de hoogbouw te slopen en er 100 laagbouw eengezinswoningen 

in stroken van 10 woningen in een rij voor terug te zetten. Dit zou leiden tot een lage 

woningdichtheid van 21 woningen per hectare. De woning die voor dit scenario is genomen, is 

een van de referentiewoningen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en betreft 

een gemiddelde woning (met 1/10 deel van de kopgevels van de strook meegerekend). De 

woning met een gebruiksoppervlak van 124 m
2
 voldoet aan de huidige eisen van het 

Bouwbesluit en een EPC-eis van 0,4. 

De isolatiewaarden voor dak gevel en begane grondvloer zijn resp. 6,0, 4,5 en 3,5 m
2
K/W. 

Kozijnen met HR++-glas hebben  een U-waarde van 1,0 W/m2K. Ruimte- en tapwaterverwarming 

wordt gerealiseerd met een HR-107 gas-combiketel en een zonneboiler met 3 m
2
 

zuidgeoriënteerde zonnecollectoren. Warmte wordt afgegeven met vloerverwarming en er 

wordt gebalanceerd geventileerd, CO2-geregeld en met 95% warmteterugwinning op 

ventilatielucht. Omdat de woningen nieuw zijn, wordt de materiaalgebonden energie in 50 jaar 

afgeschreven. De embodied energy van 5 GJ/m
2
 vloeroppervlak voor nieuwbouw kost voor de 

levensduur van 50 jaar voor deze woning van 124 m
2
, 124 x 5 / 50 = 12, 4 GJ/jaar. Het berekende 

totale jaarlijkse energiegebruik per woning is (zie bijlage 2): 
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 Eindgebruik primaire energie 

Aardgas gebouwgebonden installaties 498 m3/jaar 17.497 MJ/jaar 

Elektriciteit gebouwgebonden installaties  989 kWh/jaar 9.129 MJ/jaar 

Elektriciteit niet-gebouwgebonden apparatuur 3.484 kWh/jaar 32.160 MJ/jaar 

Materiaalgebonden energiegebruik  12.400 MJ/jaar 

EE voor PV inclusief volgende orde effect (+19%) 1.688 kWh/jaar 15.580 MJ/jaar 

Totaal omgerekend in primaire energie en elektriciteit 9.400 kWh/jaar 86.766 MJ/jaar 

Indien we weer de PV-panelen van 160Wp nemen en deze op de zuidgeoriënteerde daken met 

een helling van 44
o
 zetten, leveren deze 144 kWh/jaar op. Het primair energiegebruik per jaar 

voor installaties, apparatuur en materialen is 17.497 + 9.129 + 32.160 12.400 = 71.186 MJ/jaar 

wat gelijk staat aan 7.712 kWh elektriciteit. Dit energieverbruik van 7.712 kWh/jaar per woning  

compenseren we met PV-panelen. 30 m
2
 PV-panelen kan naast de 3 m

2
 zonnecollectoren op het 

hellend dak aan de zuidzijde gerealiseerd worden. Panelen op het hellend dak aan de noordzijde 

leveren 70 kWh/m2 op. Door nog 34 m
2
PV-panelen op het dak aan de noordzijde te leggen kan 

nog eens 70 x 34 = 2.380 kWh opgewekt worden. Samen met de 30 m2 x 144 = 4.320 kWh op het 

zuiddak levert dit 6.700 kWh per jaar op, te weinig om energie-nul te zijn. PV-panelen oost- en 

west georiënteerde daken leveren 110 kWh/m
2
 op. Indien de daken oost en west georiënteerd 

zijn, kan er 110 x 64 = 7.040 kWh opgewekt worden. De rest inclusief het volgende-orde-effect 

moet elders gerealiseerd worden. 

Indien we weer van zuid georiënteerde panelen onder een hoek van 10
o
 uitgaan die 130 

kWh/m
2
/jaar leveren, dan zou er nog (7712 -7040) / 130 = 5,2 m

2
 PV-panelen nodig zijn. In totaal 

is er 64 + 5 = 69 m
2
 PV nodig. Voor het volgende orde effect is ook nog eens 19% meer nodig. Dit 

is 13 m2 PV-panelen extra. In totaal zijn er dus 13 + 69 = 82 m
2
 PV-panelen nodig. De EE voor 

deze panelen is 82 x 4.750 MJ / 25 jaar = 15.580 MJ/jaar. Dit is 15.580 / 3,6 x 0,39 = 1.688 kWh 

elektriciteit per woning per jaar. 

100 eengezinswoningen kunnen binnen het gebied energieneutraal gerealiseerd worden 

inclusief de compensatie voor het materiaalgebonden energieverbruik. Ten opzichte van de 

huidige situatie zijn de woningen groter qua vloeroppervlak, grondgebonden en voorzien van 

meer comfort. De ruimtelijke verschijningsvorm is geen hoogbouw maar 

laagbouwstrokenverkaveling met een relatief lage dichtheid. 
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Concept 3: Scenario energetische renovatie van de hoogbouw 

In dit scenario wordt de bestaande flat gerenoveerd zodat gebreken verholpen worden en het 

comfortniveau weer van deze tijd is. Daarvoor worden balkons en galerijen vervangen omdat 

deze onveilig zijn en koudebruggen vormen. Hiervoor in de plaats komt aan de voordeurzijde 

een bredere galerij zodat hier ook een bankje kan staan (meet-street). Aan de zuidgevel komt 

ook een breder balkon waar een openschuifbaar glasvlak voorgezet kan worden (eventueel 

voorzien van PV-panelen in de borstwering die hier 104 kWh per m
2
 opleveren). Hierdoor kan 

een serre ontstaan: Greenhouse. Balcon en galerij komen thermisch los van de gevel te staan en 

worden uitgevoerd in hout zodat er geen koudebrug meer aanwezig is. Balkon en gallerij zijn 

geen uitkragingen meer maar rusten aan de ene zijde op de gevel en aan de andere zijde op een 

balk die door een kolom wordt ondersteund en zijn krachten naar beneden afdraagt op een 

fundering 

De voor- en achtergevel worden vernieuwd en binnen de woning wordt een zonering 

aangebracht met keuken en werk/slaapkamer aan noordzijde en woonkamer en slaapkamer aan 

de zuidzijde. De indeling van de voorgevel blijft gelijk wat raam-gevel-verhouding betreft, terwijl 

de achtergevel grotendeels uit drie laags HR++ glas bestaat (U = 0,7 W/m
2
K inclusief kozijn). De 

isolatiewaarden voor dak gevel en begane-grondvloer zijn resp. 6,0, 4,5 en 3,5 m
2
K/W. 

Gevelbekleding aan balkonzijde wordt uitgevoerd in hout en dichte oost- en west-zijgevels 

worden voorzien van buitengevelisolatie en PV-panelen die hier 77 kWh per m2 opleveren. 

In de woning wordt vloerverwarming op enkele cm minerale wol (harde persing) aangebracht 

om de contact en luchtgeluidisolatie te verbeteren. Met deze vloer kan verwarmd worden met 

een collectieve warmtepomp die op de begane grond is opgesteld en gekoeld via de 

bodemwisselaars van de warmtepomp. Warmte en koude wordt via individuele meters 

afgerekend. Warm tapwater wordt per woning opgewekt met een warmtepompboiler die de 

afgewerkte ventilatielucht als bron heeft. De ventilatielucht wordt natuurlijk aangevoerd via 

luchtdrukgestuurde ventilatierooster in de ramen. De EE van nieuwe houten balkons, galerijen, 

geïsoleerde gevels, vloeren daken en de vloerverwarming kost voor de levensduur van 50 jaar 

voor deze woning van 69 m2    is 56.553 MJ. Dat is 56.553 / 50 =1.131 MJ/jaar. 

In totaal moet per woning van 69 m
2
 vloeroppervlak 2.110 + 1934 + 123 = 4.167 kWh elektriciteit 

opgewekt worden met PV-panelen om energie-neutraliteit te realiseren. Per woning is de 

volgende hoeveelheid elektriciteit te realiseren aan en op het gebouw zelf: 

5 m
2
 op het dak, zuid georiënteerd met een helling van 10o (130 kWh/m

2
/jaar) = 650 kWh/jaar 

6 m
2
 zijgevel, oost en west georiënteerd verticaal aan gevel (73 kWh/m

2
/jaar) = 438 kWh/jaar 

7 m
2
 borstwering balkon zuid georiënteerd verticaal aan gevel (97 kWh/m

2
/jaar) = 679 kWh/jaar 

18 m
2
 PV-panelen aan of op het gebouw te realiseren: 1.767 kWh/jaar 
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Dan moet nog 4.167-1.767 = 2.405 kWh elektriciteit en de compensatie voor de EE van de PV-

panelen buiten het gebouw worden opgewekt. Indien we weer van zuid georiënteerde panelen 

onder een hoek van 10
o
 uitgaan die 130 kWh/m

2
/jaar leveren, dan zou er nog 2.405 / 130 = 18,5 

m2 PV-panelen nodig zijn. In totaal is er 18 +18,5 = 36,5 m2 PV nodig. Voor het volgende orde 

effect is ook nog eens 19% meer nodig. Dit is 7 m
2
 PV-panelen extra. In totaal zijn er dus 7 + 36,5 

= 43,5 m
2
 PV-panelen nodig. De EE voor deze panelen is 43,5 x 4.750 MJ / 25 jaar = 8.265 

MJ/jaar. Dit is 8.265 / 3,6 x 0,39 = 895 kWh elektriciteit per woning per jaar. 

Het berekende totale jaarlijkse energiegebruik per woning is (zie bijlage 3): 

 Eindgebruik primaire energie 

Elektriciteit gebouwgebonden installaties  2.110 kWh/jaar 19.477 MJ/jaar 

Elektriciteit niet-gebouwgebonden apparatuur 1.934 kWh/jaar 17.852 MJ/jaar 

Materiaalgebonden energiegebruik  1.131 MJ/jaar 

EE voor PV inclusief volgende orde effect (+19%) 895 kWh/jaar 8.262 MJ/jaar 

Totaal omgerekend in primaire energie en elektriciteit 5.155 kWh/jaar 46.722 MJ/jaar 

Per woning moeten er 43,5 - 18 = 25,5 m
2
 PV-panelen buiten het gebouw gerealiseerd worden. 

Voor de hele flat met 100 woningen zijn dit 2.550 m2 op het terrein van Superlocal. Deze ruimte 

is ruimschoots aanwezig in het plangebied. Voor dit scenario geldt dat er wel meer dan 1 van de 

flatgebouwen energieneutraal gerealiseerd kan worden. Ten opzichte van de huidige situatie zijn 

de woningen aanzienlijk comfortabeler, is er koeling aanwezig en zijn er brede balkons en 

galerijen waar sociale contacten kunnen ontstaan en genoten kan worden van het prachtige 

uitzicht op het Zuid-Limburgse en Duitse landschap. 



27 

 

Concept 4 : Scenario Nieuwbouw met hergebruik van materiaal 

Het laatste scenario wordt gevormd door afstudeerplannen van studenten “Sustainable Built 

Environment”, faculteit Bèta Sciences and Technology van Zuyd Hogeschool Heerlen. De plannen 

voorzien in iets meer dan 100 woningen. De helft hiervan is in een deel van een bestaand 

flatgebouw gerealiseerd en de andere helft is gerealiseerd als laagbouw waarbij zoveel mogelijk 

materiaal uit de sloop van de hoogbouw is hergebruikt. Zowel de hoogbouw als laagbouw is 

energieneutraal gerealiseerd. Het energie- en materiaalgebruik is berekend maar de gegevens 

waren niet geheel compleet en gaven op bepaalde punten vreemde uitkomsten. Er is daarom 

voor een gedeelte een inschatting gemaakt. Voor de rest moeten we dit scenario zien als 

plannen met allerlei ideeën. Deze studentenplannen laten zien wat er mogelijk is door op een 

creatieve wijze materialen her te gebruiken en energieneutrale woningen te realiseren.  

 

 

Afbeelding 4.1: Studentenplan Superlocal met gebouw B hoogbouw gedeeltelijk behouden en laagbouw 

met hergebruik van materialen uit gesloopte hoogbouw er omheen. 
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Afbeelding 4.2: 3 laagbouwwoningen van hegebruikt bouwmateriaal 

De laagbouw betreft 54 geschakelde woningen met een bouwlaag op de begane grond en een 

vloeroppervlak van 85 m
2
. De ramen bevatten drie laags HR++-glas en hebben een U-waarde van 

0,6 W/m
2
K inclusief kozijnen. De wanden hebben een isolatiewaarde van Rc = 5 en 10 m

2
K/W en 

het dak heeft een Rc van 8,0 m
2
K/W. Op het dak staan PV-thermische panelen (PVT), zuid 

georiënteerd onder een helling van 10o, die verbonden zijn met een seizoens-opslag. De 

woningen hebben vloerverwarming en worden verwarmd met een combi-warmtepomp voor 

ruimte- en tapwaterverwarming (afbeelding 4.2). Er is CO2-gestuurde mechanische afzuiging met 

natuurlijke toevoer van ventilatielucht. 
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Afbeelding 4.3: Installatieschema van laagbouwwoningen met seizoensopslag van warmte 

Voor de EE van bouwmaterialen is voor de laagbouw de helft aangehouden van nieuwbouw, te 

weten 2,5 GJ/m2 vloeroppervlak. Voor de hele woning is dat dan 85m2 x 2,5 GJ = 212,5 GJ en bij 

een levensduur van 50 jaar is dit 212,5 / 50 = 4,25 GJ/jaar. De woningen zijn uitgerust met 48 m
2
 

zuid georiënteerde PV-panelen die onder een hellingshoek van 10
o
 op het dak staan. Voor de 

energieberekening is echter uitgegaan van de hoeveelheid PV-panelen om energie-neutraliteit te 

realiseren met een paneel van  160 Wp. Dit paneel levert 130 kWh/m
2
/jaar. Hiervoor zijn  (2.873 

+ 2.373) / 130 = 40,4 m
2
 PV-panelen nodig. Inclusief het volgende-orde-effect is er 19% extra 

nodig. Het totale oppervlak aan panelen wordt dan 1,19 x 40,4 = 48 m
2
. Met deze 48m2 PV kan 

de woning dus energie-neutraal zijn, echter zonder de EE van de PV meegerekend. De EE van 

deze 48 m2 PV-panelen  is 48 x 4.750 / 25 =9.120 MJ/jaar. 
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Het berekende totale jaarlijkse energiegebruik per woning is (zie bijlage 4): 

 Eindgebruik primaire energie 

Elektriciteit gebouwgebonden installaties  2.873 kWh/jaar 26.520 MJ/jaar 

Elektriciteit niet-gebouwgebonden apparatuur 2.373 kWh/jaar 21.905 MJ/jaar 

Materiaalgebonden energiegebruik  4.250 MJ/jaar 

EE voor PV inclusief volgende orde effect (+19%) 988 kWh/jaar 9.120 MJ/jaar 

Totaal omgerekend in primaire energie en elektriciteit 6.694 kWh/jaar 61.795 MJ/jaar 

Bij de berekening van het elektriciteitsgebruik voor gebouwgebonden installaties dient 

opgemerkt te worden dat deze niet geheel correct is vanwege het feit dat PVT met seizoens-

opslag niet goed uit te rekenen was met het computermodel. Ook de EE van de seizoensopslag is 

niet apart meegenomen. 

Twee flatgebouwen zullen gesloopt worden waardoor grond en materiaal vrijkomt voor de 

laagbouwwoningen en 1 flatgebouw zal gedeeltelijk afgebroken worden en opnieuw ingevuld. 

Naast elektriciteit-opwekking met PV wordt elektriciteit opgewekt met windturbines in de gevel. 

 

Afbeelding 4.4: Studentenplan voor de hoogbouw van Superlocal. 

Berekening van het energiegebruik en EE is voor de hoogbouw buiten beschouwing gelaten 

omdat er nog onvoldoende gegevens waren. Ideeën voor het energie-concept zijn mogelijk ook 
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interessant voor andere scenario’s voor Superlocal omdat hier veel van lokale reststromen 

gebruikt wordt gemaakt. In afbeelding 4.4 is dit in beeld gebracht. 

Hieronder het schema van de studenten voor de energie/water huishouding, niet verder 

uitgewerkt hier.  
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5 Materiaal analyse  

Naast een transitie in energie is er ook een transitie in materialen gewenst.  Zowel om de 

embodied energy, de energie die in het verwerken materialen gaat zitten te beperken, als ook 

het beperken van materiaalinzet. ( vergelijk het met eenzelfde trias Energetica.) Zoals in het 

energiehoofdstuk al duidelijk werd, is de embodied energie daar al meegenomen. In dit 

hoofdstuk staat centraal wat het gebied zelf aan materialen kan opleveren. Zowel nieuwe 

materialen, ter plekke aanwezig of te groeien, als hergebruik van aanwezige materialen. Eerst 

wordt net als bij energie verkend wat de productie kan zijn, om vervolgens te kijken wat de 

consumptie vraagt.   

Superlocal materialen produktie  

alle cijfers zijn indicatief, dat wil zeggen gebaseerd op globale berekeningen concepten, deels 

van studentenplannen. 

Produktie van materialen op het terrein.: 

Hout: Het terrein, groot 4,6 ha, kan per jaar ca 6 ton hout opleveren. Over 50- jaar periode ( zeg 

maar levensduur van woningen ) kan dat maximaal dus 300 ton zijn. Voor een hsb woning van ca 

100 m2 is globaal 15 m3 ofwel ca 9 ton nodig. 300 ton kan dus ca 35 woningen opleveren, van 

eigen terrein. (bos aanplant).  

Bamboe: (ter vergelijking: voor bijv bamboe zou dat het dubbele zijn, alleen is dat nog niet 

formeel toegelaten, en nog niet gedemonstreerd) 

hergebruik betonplaat:per afgebroken verdieping (690 m2 vloer) , kan theoretisch maximaal 900 

ton beton in platen vrijkomen. Ofwel 90 ton per appartement .  

Hergebruik diverse  elementen:  zie berekening Heemwonen: divers elementen zoals deuren etc 

te hergebruiken, in grote getale .  

stro/vlas/hennep/riet/:  kunnen ook direct vanaf het gebied geproduceerd worden, evt icm met 

waterzuivering (riet) maar niet verder gespecificeerd. ( Zie evt Studie Maxergy gebouw)  

Voedsel:  ter indicatie: er is ca 3000 m2 pp  nodig voor een gemiddeld dieet, ca 1000 m2 voor 

een vegetarisch dieet, beiden met duurzame landbouw. Vertaald betekent dat er ca 15 personen 

resp. 46 personen kunnen leven van de opbrengst van het perceel, indien geheel voor landbouw 

gebruikt. Met een “overlevingspakket” ( ca 300 m2) komt het uit op 150 bewoners.  

Water:  dat is in voldoende mate op terrein zelf te winnen . Er valt voldoende regen voor 

dagelijks gebruik, al zal er voor bepaalde perioden opslag nodig zijn. Indien regenwater wordt 

gebruikt, zo hoog mogelijk opslaan, om met gebruik zwaartekracht in te zetten. Indien naar 

beneden getransporteerd, opgeslagen in tanks, en met pompen weer terug naar de woningen 
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gebracht, is het milieuvoordeel in het algemeen negatief. In dit geval zouden daarvoor de kelders 

van de te slopen flats voor gebruikt kunnen worden, waardoor voor opslag geen materiaal 

investering nodig is. De verwachting  is dat het dan positief uitpakt, maar dat zou in detail 

bekeken moeten worden.  Die garages zijn overigens multi inzetbaar, zie o.a. energie hoofdstuk. 
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Materiaal-Consumptie c.q. vraag  van de concepten:  

Binnen dit korte onderzoek is uitgegaan van  globale indicaties voor de materiaal impact cq 

consequenties van de concepten. De cijfers zijn gerekend zonder installaties en energie 

infrastructuur, die overigens bij alle 4 in dezelfde orde zal liggen, en ook geïmporteerd dient te 

worden naar het terrein. (De Embodied energy van materialen is overgenomen van de bij de 

energieconcepten in kaart gebrachte cijfers.)  

 

concept 1: als referentie, 100 niet gerenoveerde flats / wel PV voor 0-energie 

materiaal impact EE : zeer hoog van PV panelen, zie energieberekening. Geen andere mat. inzet. 

materiaal import: in principe alleen de PV panelen, die zijn niet van eigen terrein te produceren. 

infrastructuur: geen investeringen nodig, zelfde lay out gebied, alleen onderhoud  

 

concept 2: 100 nieuwbouw /geen recycling / 0-energie 

materiaal impact EE: van PV iets meer dan de helft van concept 1, voor materialen zelf zeer 

hoog, zie energieberekening. 

materiaal import: In principe ca 1000kg/m2 vloer ( NL ref woning) . (bouwmateriaal en 

installaties) Daar is op te besparen door terrein in te richten voor (re-) produktie van gebruikte 

materialen. Dan zouden het bijvoorbeeld hsb woningen met stro/hennep of vlas isolatie moeten 

zijn. Deze woningen wegen tot 600kg/m2, een stuk minder dus al gangbare nieuwbouw, met ook 

lagere embodied energy.   

Opbrengst van het terrein , gerekend met  3000 m2 beschikbaar voor 50 jaar , zou grof geschat 

genoeg kunnen zijn voor 20 woningen ) met andere woorden wanneer het om 100 woningen 

zou gaan :  80 % import, of 20 % reductie op normale vergelijkbare nieuwbouw.  

infrastructuur: geheel nieuw. De impact van infrastructuur is  vergelijkbaar met die van 

woningen zelf: per m2 woning ca 1 m2 verharding, met voor wegen per m2  een vergelijkbare 

impact als voor woningen .   Een Tussenoplossing zou kunnen zijn: : half verhard, ( uit puin van te 

slopen flats) maar kan op andere bezwaren stuiten. Eventueel valt na te gaan wegen met  

rijplaten uit betonplaten van te slopen flats zijn te realiseren.  
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concept 3: 100 gerenoveerde flats / 0-energie 

materiaal impact EE : m.b.t. PV elementen vergelijkbaar met nieuwbouw ( zelfde vraag 

ongeveer.) Voor wat betreft de  materiaal inzet is de EE veel lager:  ca 20 % in vergelijking met 

nieuwbouw . Dit is laagste van alle concepten m.b.t. EE voor materialen. 

materiaal import: installaties en glas e.d. zal geïmporteerd moeten worden. Maar de hele 

voorzetgevel constructie of de isolatiematerialen ( vlas/ hennep) zou op eigen terrein 

geproduceerd kunnen worden: ( weliswaar in de tijd: dus eerst importeren, dan compenseren 

door reproductie op eigen terrein in 50 jaar. ) 

infrastructuur: zeer beperkt.  In principe  geen investeringen nodig, alleen onderhoud. Indien 1 

flat als geheel  wordt gebruikt voor 100 woningen,  dan komt zelfs deel van de grond vrij,( en 

bijbehorende materialen) , door opruimen wegen naar andere gesloopte flats. 

 

concept 4:  100 nieuwbouw deels uit sloopmat / 0-energie 

materiaal impact EE : EE van PV vergelijkbaar met nieuwbouw en/of gerenoveerde flats.  Iets 

lager, vanwege minder m2 vloeroppervlak.  De EE van materialen is substantieel  lager dan van  

nieuwbouw, wanneer (geschat)  gerekend wordt met 50 pct lagere EE door hergebruik beton 

elementen. De berekening van de studenten suggereert dat er veel hoger aandeel materiaal 

hergebruikt kan worden, de EE zou dan nog lager kunnen zijn. Een gedetailleerde berekening is 

nodig.  

materiaal import: een halvering van nieuwbouw, maar substantieel meer dan bij flat renovatie. 

Ook hier geldt echter dat niet te recyclen  isolatiematerialen en hout voor daken of kozijnen ter 

plekke ge(re-)produceerd kan worden.  

infrastructuur: ook hier is een gehele nieuwe infrastructuur nodig. Als bij concept 2.   

 

concept 5 : 50 van concept 1, 50 van concept 2 / alles 0-energie 

materiaal impact EE : / Materiaal import : / infrastructuur :  

Dit is ene combinatie van concept 3 en 4.  
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Materiaal conclusies  

Analyse Materialen : Indien alle varianten als 0-energie zijn uitgevoerd, is in feite alleen de 

materiaal belasting doorslaggevend . De operationele energie komt immers al van hernieuwbare 

energie van eigen terrein. In eerste instantie embodied energie is dan doorslaggevend, in 2e 

instantie de hoeveelheid nog steeds te importeren materialen ( dat wil zeggen de niet duurzaam 

geproduceerde materialen)  

 

Materiaal Embodied energie: De (gecombineerde) embodied energie van zowel PV als 

materialen) is redelijk in kaart gebracht, zie grafiek. Dat duidt erop dat renovatie van bestaande 

flats er het beste uitkomen,  dicht gevolgd door recycle bouw. De oplossing zal dan ook in die 

twee varianten gezocht moeten worden. Het is wel zo dat als door gedragsverandering 

energievraag gehalveerd zou worden, de on-gerenoveerde flats ( met PV voorziening op gelijke 

hoogte komen, met de beide nieuwbouw varianten, en dat dan  de gerenoveerde flats dan 

afgetekend de beste variant vormen.  

Materiaal inzet:  De materiaalinzet qua volume is duidelijk het grootst bij recyclebouw, vooral 

vanwege het toepassen van zware betonelementen . En het laagst bij ongerenoveerde flats: 

alleen van PV panelen.  

De materiaalbelasting , rekening houdend met wat op eigen terrein voorhanden is en/of 

geproduceerd kan worden is anders. Dan komen de renovatieflats er het beste uit te komen , 

mede doordat aanzienlijk deel op eigen terrein geregenereerd kan worden, en de PV vraag 

gehalveerd is tov ongerenoveerde flats. De globale cijfers duiden erop dat de recycle-woningen 

daar dicht in de buurt kunnen komen, de cijfers daarvoor moeten in detail bestudeerd worden.  

Gewone nieuwbouw valt in alle gevallen af. Ook lokale productie kan dat niet goedmaken.  

Infrastructuur: Bovenstaande conclusies zijn voor de realisatie van 100+ woningen. Maar dat is 

niet het hele verhaal: Het is cruciaal in alle varianten goed te kijken naar de infrastructuur. De 

milieubelasting daarvan ligt per m2 in dezelfde orde van grootte als voor woningen, en het 

maakt nogal verschil welke variant gekozen wordt, of welke rangschikking van woningen.  



37 

 

 

6 Conclusies  
 

De resultaten van de energieberekeningen van de verschillende concepten zijn terug te vinden in 

afbeelding 6.1 en 6.2,weergegeven in een tabel en grafiek. De bestaande bouw laat duidelijk een 

hoog energiegebruik zien. Omdat het energiegebruik van gebouwgebonden installaties zo hoog 

is, is er ook veel m
2
 PV-panelen nodig om dit te dekken. Dit leidt tot meer ruimtegebruik en EE-

gebruik door de extra PV-panelen. 1 ha. van de 4,8 ha grondoppervlak zou nodig zijn om een 

flatgebouw met 100 woningen energie-neutraal te laten zijn.
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  Bestaand Nieuwbouw Renovatie Recycle laag 

Woonoppervlak [m2] 69 124 69 85 

Embodied energie materialen [MJ/jaar/m2 vo]* 0 100 16 50 

EE voor PV inclusief volgende orde effect (19%) voor 0-

energie 203 126 120 107 

Gebouwgebonden installaties [MJ/jaar/m2 vo] 818 215 282 312 

Niet-gebouwgebonden apparatuur [MJ/jaar/m2 vo] 259 259 259 258 

Totaal energiegebruik [MJ/jaar/m2 vo] 1.076 474 541 812 

    

 

    

EE van materialen en van PV-panelen 203 226 136 157 

m2 PV-panelen / m2 vo voor zero-energie 1,07 0,56 1,01 0,56 

 

Afb6.1: Tabel met resultaten van de energieberekeningen van de verschillende concepten per m2 vloeroppervlak (vo), afgeleid uit de resultaten van de 

energieberekeningen (zie bijlage 5).
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Afbeelding 6.2 : Resultaten energiegebruik van de berekeningen per m
2
 vloeroppervlak(VO) van de 

woningen. 

Omdat alle concepten energieneutraal zijn en al het energiegebruik gedekt wordt met duurzame 

energie, is dit totale energiegebruik niet bepalend. Meer bepalend is de energie die het heeft 

gekost aan materialen (embodied energie), om de woningen energieneutraal te maken. De 

grafiek in afbeelding 6.2 laat deze energie zien. We zien dat vooral het concept nieuwbouw  en 

bestaand slecht scoren. Bestaand scoort slecht omdat er veel PV nodig is om energieneutraliteit 

te realiseren in ongerenoveerde vorm en nieuwbouw scoort slecht omdat er veel materiaal 

nodig is. Het voordeel van nieuwbouw is wel dat de woning voldoet aan alle eisen ( en wensen)  

van deze tijd. Het concept met renovatie en laagbouw met recycle-materialen voldoet ook aan 

de comforteisen van deze tijd, echter met aanzienlijk minder EE-gebruik voor materialen. 

Energetisch gezien hebben deze varianten dan ook de voorkeur.  

Materialen leidend 

Afbeelding 6.3: Resultaten gebruik Embodied Energy (EE) per m
2
 vloeroppervlak(VO) van de woningen. 
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De variant met laagbouw neemt meer ruimte in beslag waardoor er minder ruimte is voor zaken 

als groen, water of andere functies om lokale kringlopen te realiseren. Met het concept van de 

gerenoveerde hoogbouw zouden er veel meer energieneutrale woningen in het gebied 

gerealiseerd kunnen worden en zou ook de infrastructuur voor een belangrijk deel gehandhaafd 

kunnen blijven. De infrastructuur vervangen zou gepaard gaan  met een hoog materiaal en EE-

gebruik!  De flat-renovatie van de flats heeft ook daarom de voorkeur boven de andere 

concepten.  

Bij flat-renovatie zal er door het aanbrengen van nieuwe voor- en achtergevels en 

vloerverwarming/koeling  een hoog comfortniveau zijn in de woningen bij een laag 

energiegebruik, vergelijkbaar met nieuwbouw. Daardoor is ook relatief weinig oppervlak PV-

panelen nodig om de woningen energieneutraal te maken. Een belangrijk deel van het benodigd 

PV-oppervlak kan op en aan het gebouw gerealiseerd worden. Voor een flatgebouw met 100 

woningen zal nog ca. ¼ ha. PV-oppervlak buiten het gebouw gerealiseerd moeten worden om 

energieneutraal te zijn. Men kan hier denken aan 100 overdekte parkeerplaatsen, bedekt met 

PV. 

Door het beperkte ruimtegebruik van de variant met renovatie van flats, kan een groot deel van 

de 4,8 ha. gebruikt worden om nog meer energie te produceren, zodat de locatie energie-

positief is, of meer woningen en andere voorzieningen te realiseren.  

Alhoewel hier niet speciaal aan gerekend is, is wel globaal in te schatten dat de renovatievariant 

de goedkoopste energie-neutrale oplossing zal zijn. , temeer er ook maar weinig nieuwe 

infrastructurele voorzieningen aangebracht hoeven te worden.  

aandachtspunten: 

- De beste variant overall is de gerenoveerde flat. De materiaalbelasting is beperkt, kan 

deels ook op eigen terrein gegenereerd worden, PV elementen impact is aan de 

onderkant van het spectrum, en vooral de verkeersinfrastructuur kan hetzelfde blijven. 

De variant met recyclebouw komt als tweede, maar zou nog sterk verbeterd kunnen 

worden als alles uit de kast wordt gehaald m.b.t. hergebruik en lokale productie, en 

tegelijk de bestaande infrastructuur zoveel mogelijk gevolgd kan worden.  

- Het verdient aanbeveling zoveel mogelijk infrastructuur te hergebruiken, en voor nieuw 

aan te legen verkeersinfrastructuur gebruik te maken van de vrijkomende sloop 

materialen.  

- vanuit energie oogpunt, is er m.b.t. operationele energie geen milieu belasting meer: 

alles is hernieuwbaar en lokaal opgewekt. Er is wel een verhoogde materiaalbelasting 

om die operationele 0-situatie te bereiken.  

 

- Toepassen van dunne film zonnecellen, reduceert in alle gevallen de EE met ongeveer 

30%. Wel wat meer oppervlak nodig  
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- Er kan nog meer gebruik gemaakt worden van lokale bronnen en hergebruik van energie 

(uit ventilatielucht en riool-afvoer) en opslag van warmte. 

- EE installaties en opslag ook meenemen : minst milieubelastende installatieconcept is 

nog uit te zoeken. 

- Ruimtegebruik:   Nieuwe laagbouw van maximaal 100 woningen energieneutraal en 

nieuwe infrastructuur neemt veel ruimte in.  Renovatie van flats wel 300 woningen 

realiseerbaar en weinig aanpassingen aan infrastructuur. En groot resterende land 

oppervlak voor andere productie 

- De gegevens zijn gemiddeld over 50 jaar. Onderhoud is echter niet meegenomen: de 

verschillende concepten zullen dus nog hogere belasting kennen dan hier weergegeven.   
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7 Aanbevelingen 
 

Aanbeveling is om het flat-renovatie-concept verder uit te zoeken en uit te werken. Wij willen 

hiervoor graag enkele voorstellen doen. Op basis van voorgaande rekenexercities heeft het 

concept renovatie de voorkeur en zouden ook meer flatgebouwen energieneutraal gerenoveerd 

kunnen worden. De twee flats waarvan de woonkamers zuidgeoriënteerd zijn zouden kunnen 

blijven staan en ingericht worden voor senioren en jong-werkende zonder kinderen. Van het 

derde flatgebouw (oost-west-georiënteerd) zouden de onderste lagen gehandhaafd kunnen 

blijven en gebruikt voor voorzieningen t.b.v. buurt en de woningen.  

Zoals in de energiepotentiestudie (hoofdstuk 3) is aangegeven zijn er naast elektriciteit uit PV, 

meer mogelijkheden om in het gebied energie te winnen. De studentenplannen spelen hier op in 

door windturbines aan gebouwen te realiseren en met PV-thermische panelen warmte in een 

seizoensbuffer op te slaan. Ook het gebruiken van restwarmte uit grijs-afvalwater als bron voor 

een warmtepomp is een mogelijkheid. In een van de plannen wordt gft en zwart water middels 

vergisting omgezet in methaangas, dat bijvoorbeeld weer gebruikt kan worden om te koken. Al 

dit soort voorzieningen voor de woningen zou gerealiseerd kunnen worden in het deels 

afgebroken oost-west flatgebouw. 

In de kelders van het oost-west flatgebouw zou (regen)water opgeslagen kunnen worden dat 

gebruikt wordt voor kledingwassen en toiletspoeling in de woningen. Ook zou in deze kelders 

lage-temperatuur warmte opgeslagen kunnen worden om als bron te kunnen dienen voor de 

centrale warmtepomp voor ruimteverwarming. Deze warmtepomp zou dan op een hoger 

rendement kunnen werken zodat minder elektriciteit nodig is voor de warmtepomp en dus 

minder oppervlak PV-panelen. De warmte zou onttrokken kunnen worden van PVT-panelen 

en/of grijs afvalwater van de woningen.  

Uit de berekeningen blijkt dat er voor het renovatieconcept nog maar weinig energie nodig is 

voor ruimteverwarming: 650 kWh elektriciteit. Dit is minder dan voor tapwaterverwarming met 

de warmtepompboiler: 945 kWh elektriciteit.. In die zin moet niet te veel (embodied) energie 

gaan zitten in de ruimteverwarmings-installatie en daarvoor benodigde opslag van energie. 

Tapwaterverwarming dient lokaal te gebeuren (per woning) omdat anders de distributieverliezen 

te hoog worden. In plaats van een warmtepompboiler kan men ook denken aan een brandstofcel 

die per woning warmte en elektriciteit produceert. Bij de huidige prijzen voor brandstofcellen is 

dit nog een dure optie. Men zou de een warmtepompboiler ook op de vloerverwarming kunnen 

aansluiten waardoor deze in de zomer de ruimte kan koelen en het energieverbruik voor koeling 

beperkt wordt. 

Met al deze extra maatregelen zal het energiegebruik, met name voor ruimteverwarming verder 

kunnen afnemen en het aantal m2 PV om het gebied energie-neutraal te krijgen, ook. Het blijft 
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echter de vraag of de EE van deze maatregelen opwegen tegen de energiebesparingen en het 

minder gebruik van PV-panelen. Omdat er nog weinig gegevens zijn over EE van installaties en de 

tijd ontbreekt om dit binnen dit onderzoek te doen, wordt aanbevolen om naast PV-panelen ook 

de andere opties om energie te genereren verder te onderzoeken. 

 

Kleinschalige Windenergie zou nog een eenvoudige optie  kunnen zijn  om energie lokaal te 

genereren. Op het dak van de flats zouden urban turbines geïnstalleerd kunnen worden, zonder 

constructieve ingrepen aan de flat.  Die kunnen tot 10.000 kWh per jaar opbrengen, maar dat is 

gemeten aan kust locaties.  Het is onduidelijk hoe de windsituatie ter plekke is, om daarover een 

voorspelling te doen. Wat wel een mooi project zou kunnen zijn: een onderzoek naar de 

opbrengst van kleine turbines voor binnenland locaties, c.q. Limburg. Er zouden een drie à viertal 

typen op het dak geplaatst kunnen worden,(de meest succesvolle uit het kust onderzoek plus 

een of twee nieuwe typen, en vervolgens gemeten wat de opbrengst en kosten zijn.  Voor de 

resultaten zou brede interesse zijn, zo is de verwachting. De flats zijn daarvoor een perfecte 

locatie, met vrij zicht op zuidelijk en westelijk winden.  

Zoals al eerder gememoreerd zal de infrastructuur een aanzienlijke impact kunnen hebben.  Het 

valt dan ook nadrukkelijk aan te bevelen de ebstaande infrastructuur  zoveel mogelijk te 

handhaven, ook bij een gedeeltelijke nieuwbouw met hergebruik. Dat hangt ook weer samen 

met de resterende ruimte in het gebied dat beschikbaar kan zijn voor productieve doeleinden. 

Aanvullende energieopwekking, materiaalproductie ( hout, bamboe, vlas, hennep, stro) en 

voedsel bijvoorbeeld als boomgaard of moestuinen.  Uit die elementen samen zou een zeer 

interessant en gevarieerd gebiedsbeeld zijn samen te stellen, dat ook als buurt park waarde kan 

hebben.   

Tot slot rest nog te vermelden dat er diverse mogelijkheden zijn om de energievraag omlaag te 

brengen door middel van gezamenlijke opties (deeleconomie) : daar bij valt te denken aan een 

centrale wasserij, i.p.v. 100 aparte wasmachines, evt. beheerd door inwoners als sociaal project.   

Een deel van het gebied  benutten voor met PV overkapte carports zou energie kunnen leveren 

voor elektrische auto’s voor de bewoners, zo mogelijk ook als deelauto project.   
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Bijlage 1: EPC-berekening gemiddelde woning in flat bestaande situatie (EPC=1,89) 
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Bijlage 2: EPC-berekening gemiddelde eengezinswoning in rij van 10 woningen (EPC=0,39) 
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Bijlage 3: EPC-berekening gemiddelde woning in flat gerenoveerd (EPC=0,50) 
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Bijlage 4: EPC-berekening gemiddelde laagbouwwoning studentenplan (EPC= - 0,65) 
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Bijlage 5: Kerngegevens berekende concepten 

Huidige toestand per woning 

     Aardgas gebouwgebonden installaties 1.668  m3/jaar   39.310  MJ/jaar 

Elektriciteit gebouwgebonden installaties  1.854  kWh/jaar 

 

17.114  MJ/jaar 

Elektriciteit niet-gebouwgebonden apparatuur 1.934  kWh/jaar 

 

17.852  MJ/jaar 

Materiaalgebonden energiegebruik 0  kWh/jaar 

 

0  MJ/jaar 

EE voor PV inclusief volgende orde effect (19%) 1.516  kWh/jaar   13.996  MJ/jaar 

Totaal omgerekend in primaire energie en elektriciteit 
        9.563   kWh/jaar   

          

88.272   MJ/jaar 

Vloeroppervlak per woning (VO) 69 m2  

 
 

 PV-oppervlak incl volgende orde-effect per woning 73,7 m2 

   PV oppervlak per m2 vloeroppervlak (VO) 1,1 m2/m2 VO 

   
Primaire energievraag per m2 vloeroppervlak (VO) 

        1.279  

MJ/jaar/m2 

VO 

   Omgerekende elektriciteitvraag per m2 vloeroppervlak 

(VO) 138,6 kWhe/m2 VO 

   

     Sloop en nieuwbouw rijtjeswoningen 

    Aardgas gebouwgebonden installaties 498  m3/jaar   17.497  MJ/jaar 

Elektriciteit gebouwgebonden installaties  989  kWh/jaar 

 

9.129  MJ/jaar 

Elektriciteit niet-gebouwgebonden apparatuur 3.484  kWh/jaar 

 

32.160  MJ/jaar 

Materiaalgebonden energiegebruik 1.343  kWh/jaar 

 

12.400  MJ/jaar 

EE voor PV inclusief volgende orde effect (19%) 1.688  kWh/jaar   15.580  MJ/jaar 

Totaal omgerekend in primaire energie en elektriciteit 
        9.400   kWh/jaar   

          

86.766   MJ/jaar 

Vloeroppervlak per woning (VO) 124 m2  

 
 

 PV-oppervlak incl volgende orde-effect per woning 82,0 m2 

   PV oppervlak per m2 vloeroppervlak (VO) 0,7 m2/m2 VO 

   
Primaire energievraag per m2 vloeroppervlak (VO) 

           700  

MJ/jaar/m2 

VO 

   Omgerekende elektriciteitvraag per m2 vloeroppervlak 

(VO) 75,8 kWhe/m2 VO 
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Renovatie flats 

    Aardgas gebouwgebonden installaties 0  m3/jaar   0  MJ/jaar 

Elektriciteit gebouwgebonden installaties  2.110  kWh/jaar 

 

19.477  MJ/jaar 

Elektriciteit niet-gebouwgebonden apparatuur 1.934  kWh/jaar 

 

17.852  MJ/jaar 

Materiaalgebonden energiegebruik 123  kWh/jaar 

 

1.131  MJ/jaar 

EE voor PV inclusief volgende orde effect (19%) 895  kWh/jaar   8.262  MJ/jaar 

Totaal omgerekend in primaire energie en elektriciteit 
        5.062   kWh/jaar   

          

46.722   MJ/jaar 

Vloeroppervlak per woning (VO) 69 m2  

 
 

 PV-oppervlak incl volgende orde-effect per woning 48,0 m2 

   PV oppervlak per m2 vloeroppervlak (VO) 0,7 m2/m2 VO 

   
Primaire energievraag per m2 vloeroppervlak (VO) 

           677  

MJ/jaar/m2 

VO 

   Omgerekende elektriciteitvraag per m2 vloeroppervlak 

(VO) 73,4 kWhe/m2 VO 

   

     Recycle laagbouw 

    Aardgas gebouwgebonden installaties 0  m3/jaar   0  MJ/jaar 

Elektriciteit gebouwgebonden installaties  2.873  kWh/jaar 

 

26.520  MJ/jaar 

Elektriciteit niet-gebouwgebonden apparatuur 2.373  kWh/jaar 

 

21.905  MJ/jaar 

Materiaalgebonden energiegebruik 460  kWh/jaar 

 

4.250  MJ/jaar 

EE voor PV inclusief volgende orde effect (19%) 988  kWh/jaar   9.120  MJ/jaar 

Totaal omgerekend in primaire energie en elektriciteit 
        6.694   kWh/jaar   

          

61.795   MJ/jaar 

Vloeroppervlak per woning (VO) 85 m2  

 
 

 PV-oppervlak incl volgende orde-effect per woning 48,0 m2 

   PV oppervlak per m2 vloeroppervlak (VO) 0,6 m2/m2 VO 

   
Primaire energievraag per m2 vloeroppervlak (VO) 

           727  

MJ/jaar/m2 

VO 

   Omgerekende elektriciteitvraag per m2 vloeroppervlak 

(VO) 78,8 kWhe/m2 VO 
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EE materialen berekening voor renovatievariant         

           

 Hoeveelheid EE/element EE totaal [MJpr]     

Galerij  1 stuks        9.505  MJ 

       

9.505  MJ     

Balcon 1 stuks        9.505  MJ 

       

9.505  MJ     

1/100ste zijgevel 13,44 m2           389  MJ 

       

5.222  MJ     

1/100ste vloer met vloerverwarming 6,95 m2           734  MJ 

       

5.099  MJ     

Resterende vloerverwarming 62 m2           134  MJ 

       

8.283  MJ     

Dichte gevel nieuw 21 m2           389  MJ 

       

8.160  MJ     

Ramen en kozijnen 22 m2 490 MJ 

    

10.780  MJ     

Totaal     

    

56.553  MJ     

           

Embodied energy balkon of galerij per woning         

 

aanta

l 

lengte 

[m] 

breedte 

[m] hoogte [m] 

Totaal 

[m3] kg/m3 totaal kg 

EE/kg 

[MJ] 

EE totaal 

[MJpr] 

Brugdelen 30mm hardhout 1 7,20 2,50 0,03  0,54 

         

550  

          

297  

           

7,80  

                  

2.317  

Secundaire liggers (60cm hoh) 12 2,50 0,07 0,20  0,40 

         

510  

          

205  

           

7,40  

                  

1.517  

Primaire ligger (gelamineerd) 2 7,20 0,11 0,31  0,47 

         

450  

          

211  

        

12,00  

                  

2.531  

Kolommen (gelamineerd) 2 3,00 0,22 0,22  0,29 

         

530  

          

154  

        

12,00  

                  

1.847  

Borstwering (lariks) 2 3,60 0,03 1,00  0,22 

         

530  

          

114  

           

7,80  

                     

893  

1/10e funderingspoer kolom 2 1,00 1,00 0,10   0,20 

      

2.000  

          

400  

           

1,00  

                     

400  

          

                  

9.505  

1 m2isolatie dichte gevel Hoeveelheid EE/kg  kg/m3  EE totaal [MJpr]   
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Houten stijlen en regels 0,025 m3 7,80 MJ 550 kg/m3 

         

107  MJ   

Gips/fermacelplaat 0,02 m3 6,75 MJ 1300 kg/m3 

         

176  MJ   

Rabatdelen hout buitenbekleding 0,02 m3 7,80 MJ 550 kg/m3 

           

86  MJ   

Cellulose-isolatie 0,2 m3 2 MJ 50 kg/m3 

           

20  MJ   

Totaal EE / m2 geveloppervlak       

         

389  MJ   

           

HR++-glas in houten kozijn 490  MJ/m2         

           

Dak per m2 Hoeveelheid EE/kg  kg/m3  EE totaal [MJpr]   

Dak-isolatie kurk 0,25 m3 4 MJ 150 kg/m3 

         

150  MJ   

Dakbedekking bitumen 1 m2 47 MJ/m2                47  MJ   

       

         

197  MJ   

           

Vloer boven garages / m2 Hoeveelheid EE/kg  kg/m3   EE totaal [MJpr]    

dekvloer met vloerverwarming 0,05 m3 1 MJ 2000 kg/m3 

         

100  MJ   

Isolatie onder dekvloer (Rockwool) 0,05 m3 16,8 MJ 40 kg/m3 

           

34  MJ   

Isolatie plafond garages woodboard 0,2 m3 20 MJ 150 kg/m3 

         

600  MJ   

       

         

734  MJ   

           

Vloer tussen woningen / m2 Hoeveelheid EE/kg  kg/m3   EE totaal [MJpr]    

dekvloer met vloerverwarming 0,05 m3 1 MJ 2000 kg/m3 

         

100  MJ   

Isolatie onder dekvloer (Rockwool) 0,05 m3 16,8 MJ 40 kg/m3 

           

34  MJ   

       

         

134  MJ   

 


