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Samenvatting 

Bij oplevering aantonen wat vooraf is beloofd. Dat kan voortaan. Aan de hand van het 

‘Opnameprotocol nieuwbouw’ (BRL 9500 deel 5 en 6, voor woningbouw resp. utiliteitsbouw) 

kan vanaf nu worden aangetoond dat alle energiebesparende maatregelen uit de EPC-

berekening daadwerkelijk zijn uitgevoerd.  

Het protocol geeft aan hoe u energiemaatregelen als isolatie en kierdichtheid toetst. En 

ook hoe de kwaliteit van de ventilatie wordt gecontroleerd. Met als resultaat: de klant kan 

er op vertrouwen dat de woning bij oplevering zijn belofte waarmaakt op gebied van 

energie en ventilatie. 

De ruggengraat van de oplevertoets wordt gevormd door foto’s op cruciale momenten 

tijdens de bouw en bewijsmateriaal in de vorm van pakbonnen en certificaten. Er wordt 

ook getest bij oplevering. Een infraroodmeting geeft informatie over de aangebrachte 

isolatie. Een blowerdoor-test of Qv10-meting toont aan of er geen kieren en lekken 

aanwezig zijn in de woning (luchtdoorlatendheid). Een luchtdebietmeting en een 

inregelrapport meten ten slotte of de ventilatie in de woning goed functioneert. 

Niet alleen wordt de betrouwbaarheid naar de koper of huurder vergroot, de oplevertoets 

kan bovendien helpen om het vakmanschap en trots van de bouwprofessional te 

verbeteren. De methode is ook geschikt om onderaannemers op de bouw scherp te 

houden. De oplevertoets kan kortom helpen om het vertrouwen in de energiekwaliteit van 

de woning te bevestigen. Met hulp van de toets kunt u abstracte en onzichtbare energie- 

en ventilatie-zaken ‘zichtbaar’ maken voor de woonconsument. 

 

Leeswijzer 

Deze factsheet is geschreven voor bouwbedrijven die aan de slag willen met de 

oplevertoets. In deze factsheet leest u de meest recente ervaringen van bouwbedrijven die 

al met het opnameprotocol werken. Hoe past u het protocol het beste toe in uw 

werkproces? Leerpunten en tips  van collega-bouwers helpen u daarbij.  

De factsheet is geschreven met de ervaringen uit woningbouwprojecten. Veel aspecten 

zijn echter ook toepasbaar voor de utiliteitsbouw. En dat is actueel. Want anders dan voor 

nieuwbouwwoningen is per 1 juli 2014 een energielabel voor nieuwe utiliteitsgebouwen 

verplicht. Voor het vaststellen van het energielabel voor utiliteitsbouw is het 

opnameprotocol voor utiliteitsbouw (BRL 9500 deel 6) onontbeerlijk. 
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Doen wat je belooft 

Niet alle nieuwbouwwoningen blijken zo goed te presteren als vooraf is beloofd. Ze hebben 

‘zichtbare’ en ‘onzichtbare’ afwijkingen waardoor de energieprestatie minder is dan op 

papier werd verwacht. Raamoppervlakten, Rc-waarden en U-waarden en de kierdichtheid 

komen soms niet overeen met de vooraf opgegeven EPC. 

Een belangrijk leerpunt is om in een vroeg stadium in het bouwproces te beginnen met het 

aanleggen van fotobewijzen en documentatie. Achteraf aanleveren van Rc-, U-waarden 

en foto’s van de isolatieaansluitingen blijkt namelijk niet altijd mogelijk. Ook is het wenselijk 

om ruime aandacht te besteden aan het voorkomen van gebreken in ventilatiesystemen 

(zoals onvoldoende luchtafvoer en onbalans in de warmte-terugwinsystemen). Voorkomen 

van dergelijke afwijkingen bij ventilatiesystemen is belangrijk, aangezien ventilatie invloed 

heeft op het binnenmilieu en daarmee op de gezondheid van mensen.  

 

Trots op je werk 

Een eerste directe motivatie om de oplevertoets toe te passen is dat u de vooraf 

berekende EPC wilt realiseren. Bijvoorbeeld omdat u de klant een lage energierekening 

(voor wat betreft het gebouwgebonden gebruik) wilt garanderen.  

Een tweede motivatie kan zijn om energetisch comfort te willen leveren. Een bedrijfsfilosofie 

die uitgaat van ‘het bouwen van een comfortabel en gezond huis met lage energielasten’, 

neemt vanzelf alle parameters in de EPC, ventilatiewaarden en installatiegeluid mee. 

‘Bouwen voor comfort’ is motiverend. Dat begint op de werkvloer. De werknemer die 

tijdens de bouw meer met oog voor detail werkt, is automatisch bezig met het vermijden 

van kieren en lekken en met verhoging van wooncomfort. Zorgvuldig werken in de 

ruwafbouw leidt bijvoorbeeld tot een betere plaatsing van isolatiemateriaal en een betere 

luchtdichtheid tussen de stelkozijnen en de gevel. ‘Het één heeft effect op het ander’. Een 

zorgvuldige bouwwijze voorkomt het gebruik van PUR en andere herstelwerkzaamheden.  

De derde belangrijke motivatie voor toepassen van de oplevertoets is daarom dat 

bouwvakkers hierdoor weer trots worden op hun vakmanschap en meer plezier in hun werk 

hebben, zo is de overtuiging. Die beleving is in de loop der jaren op de achtergrond 

geraakt. 

 

Uit de praktijk: “Veel fouten vinden nu plaats door nonchalance en onwetendheid. Als 

bouwvakkers weten dat slordig werk leidt tot kieren en warmteverlies, dan raken ze 

geïnteresseerd. Als je ze aanspreekt op fouten, vinden ze dat niet leuk”, aldus Yuri Pelser 

(Ymere). 
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Het opnameprotocol: hoe werkt het? 

Het opnameprotocol is getest in twee pilottrajecten en is sinds september 2013 gereed om 

op grote schaal te worden toegepast. Kort gezegd is het protocol een checklist van een 

groot aantal controlepunten, die in drie categorieën zijn te rubriceren: 

- Invoerparameters van algemene woningkenmerken, zoals woningtype, bouwjaar, 

oppervlakte, daktype, bouwtype; 
- Thermische schil: Rc-waarden van gevels, dak en begane grondvloer. Tevens dikte 

en type isolatiemateriaal. U-waarden van transparante delen, lineaire 
koudebruggen en de Qv;10 waarde; 

- Installaties ten behoeve van ruimteverwarming, warm tapwater, ventilatie, 
eventueel koeling, en energieproductie (PV-cellen). 

 

De controles spelen zich op cruciale momenten af en vormen samen een structurele 

methode om de kwaliteit van de bouw te bevestigen. Op die momenten moet de 

uitvoerder of andere verantwoordelijke dus ter plaatse zijn.  

Hoofddoel is om gaandeweg het bouwproces een dossier te vormen, zeg maar een foto- 

en bonnenboek van belangrijke momenten. Waar nodig is het dossier gedocumenteerd 

met pakbonnen of stickers van de verpakkingen van de bouwmaterialen.  

Niet alle woningen hoeven te worden gecontroleerd. Een goede steekproef volstaat. De 

meerwaarde voor de betreffende woning geldt ook voor de rest van het woningproject. 

 

Het eerste opnamemoment is wanneer het isolatiemateriaal op de bouwschil wordt 

aangebracht. Niet-aansluitende lagen kunnen immers zorgen voor koudebruggen of ‘valse 

spouw’ (koude lucht achter isolatie). Ook moet het gebruikte type en de toegepaste dikte 

van het isolatiemateriaal worden bevestigd. Dat kan met behulp van foto’s of 

afleverbonnen, eventueel aangevuld met stickers, barcodes en een KOMO-certificaat. 

 

Het tweede opnamemoment is als het dak op de woning of het appartementencomplex 

wordt geplaatst. Ook hier kunnen de aansluitingen worden gefotografeerd. 

 

Het derde opnamemoment vindt plaats als de leidingen worden aangebracht en 

dekvloeren gestort. Ook hier kunnen foto’s aantonen dat de leidingen volgens afspraak zijn 

geïsoleerd en dat dit op de juiste wijze is gebeurd. 

 

Het laatste opnamemoment vindt plaats bij de plaatsing van de installaties: 

ruimteverwarming/koelingsinstallaties, (balans)ventilatie, tapwater, douchewater-

warmteterugwinning, PV-installaties. Ook hier is het doel om aan te tonen dat de installaties 

en de aansluitingen op de juiste manier zijn aangebracht.  

 

Samenvattend 

Begin in een vroeg stadium in het bouwproces met het documenteren  

� Opnamemoment 1: isoleren gevel 
� Opnamemoment 2: plaatsen dak 
� Opnamemoment 3: instorten geïsoleerde leidingen 
� Opnamemoment 4: plaatsen van diverse installaties 
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Slimme hulpmiddelen  

De opnamemomenten kunnen tijdig eventuele fouten aan het licht brengen. In de meeste 

gevallen kunnen deze gebreken nog tijdens de bouw, zonder al te veel meerkosten 

worden hersteld. De rekening ligt direct bij de partij die de bouwfout heeft gemaakt. 

De foto’s kunnen met een smartphone of een tablet worden gemaakt. Dit biedt de 

mogelijkheid om via software de foto meteen op de juiste plaats in een digitaal dossier te 

krijgen, inclusief opnamedatum en locatie binnen het project. Zodat dus duidelijk is 

wanneer en waar de foto is gemaakt. Deze software is volop in ontwikkeling. Dikwijls is het 

mogelijk om het opnameprotocol te koppelen aan de complete planning van het 

bouwproces, inclusief procedures voor veilige arbeidsomstandigheden, controlepunten 

voor de bouw van steigers en andere kwaliteitsaspecten. In dergelijke systemen krijgt de 

uitvoerder dan bij wijze van spreken een whatsappje ‘je moet nu een foto van het 

isolatiemateriaal maken’. Ook de opvolging en uitvoering van de eventuele herstelacties 

kunnen op die manier eenvoudig worden bewaakt.  

 

 

Uit de praktijk: Trebbe kwam al snel in aanraking met de software van ED Controls. “De 

uitvoerder loopt sindsdien met een iPad over de bouw en kan zeer gestructureerd aan het 

dossier werken en foto’s nemen.” Naast de archivering van het opnameprotocol biedt de 

iPad meer voordelen, aldus Patrick Peet. “We kunnen keuringen vastleggen en voeren de 

voorschouw van de oplevering ermee uit. De software verzorgt ook andere aspecten van 

de kwaliteitsborging van het bouwproces.” 

Digitale tools 

Een fotocamera en de kladblok van een tablet. Meer heeft de opzichter niet bij zich. 

Ter hoogte van de WC-ruimte in een kantoorcomplex ziet hij op derde verdieping 

verkeerd aangebracht isolatiemateriaal. Hij selecteert op de plattegrond in zijn tablet 

dat hij op de derde verdieping in de toiletruimte is en maakt een foto. Tegelijkertijd 

schrijft hij in een opmerking aan de aannemer ‘isolatie klopt niet. Graag herstellen.’ Met 

de foto en de tekst is het vinden en oplossen van het probleem kinderspel.  

Met het registreren van dit soort afwijkingen is ED Controls begonnen, vertelt Michiel 

Otterloo. “Beheersen van bouwprocessen en verbeteren van de kwaliteit van de bouw 

door snelle, interactieve communicatie. De webinterface biedt het overzicht. Het 

reduceert de faalkosten en beperkt de administratieve last.”  

Hoewel ED Controls een generieke tool is, die bijvoorbeeld de veiligheid van de 

bouwplaats vastlegt, is het programma ook geschikt voor het opnameprotocol. 

“Terecht is er aandacht voor de geleverde energieprestatie”, aldus Otterloo. Met ED 

Controls kan in geval van een foto van foutief aangebrachte isolatie een verzoek om 

herstelwerkzaamheden worden gemaild.  

Bouwregel informatiesystemen (BRIS) in Rotterdam werkt ook aan dergelijke software. 

Sommige aannemers werken met eenvoudiger vormen zoals Excel-sheets. Ook 

BuildingLabel.com, een netwerk van zelfstandige EPA-adviseurs, beschikt over software 

om ‘as built’ dossiers te maken.  
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Testen achteraf 

Als de woning helemaal klaar is, kan steekproefsgewijs via drie verschillende testen achteraf 

de berekende energieprestatie van de woning worden gevalideerd. 

 

Een (optionele) infraroodmeting geeft informatie over de aangebrachte isolatie. De meting 

levert tevens inzicht over eventuele luchtlekken door kieren rondom bijvoorbeeld kozijnen. 

Een infraroodmeter zoekt als het ware onregelmatigheden in koude (blauw) of warme 

(rood) plekken. Bouwfysisch gezien onlogische kleurpatronen vormen een indicatie voor 

onwenselijke energieverliezen. Er is een beperking: er kan alleen een goede infrarood-foto 

worden gemaakt als het verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur ten minste tien 

graden is en er geen zon aanwezig is. De infrarood-meting kan dus niet het hele jaar door 

worden gemaakt. 

 

Een blowerdoor-test ofwel Qv10-meting meet de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil 

en valideert de gebruikte infiltratiewaarde in de EPC-berekening. In deze meting wordt de 

woning in onderdruk en daarna in overdruk gezet. Met een volumemeter wordt bepaald 

hoeveel lucht bij een bepaalde druk door naden en kieren de woning uitstroomt. Hoe lager 

de hoeveelheid lucht, hoe beter de luchtdichtheid van de woning. 

 

Een (optionele) ventilatietoets levert ten slotte informatie over het functioneren van de 

ventilatie in de woning. De aanwezigheid van een inregelrapport wordt gecheckt. Per 

ventiel wordt het luchtdebiet gemeten en daarna getoetst of de minimale waarden 

worden gehaald. Ook een geluidsmeting behoort tot de standaardtest van de ventilatie-

apparatuur. Geluid is immers de grootste comfortklacht bij ventilatie. In plaats van de 

ventilatiemeting volgens het ISSO-opleverprotocol is ook een uitgebreide ventilatietoets 

mogelijk: de ventilatieprestatiekeuring (VPK, BRL 8010) controleert ook de inregelstaat van 

de ventilatie-installaties door te kijken of de waarden logisch zijn en door ze na te meten. 

Als er een BRL 8010 toets is uitgevoerd is de ventilatietoets volgens het opnameprotocol niet 

nodig. 

 

Uit de praktijk: Theo Smits van Heijmans vindt de luchtdichtheidsmeting nog belangrijker 

dan de foto’s. Foto’s tonen toch niet genoeg details over de ‘ongewenste ventilatie’ van 

bijvoorbeeld kozijnaansluitingen. Ook is Heijmans erachter gekomen dat ingeval van 

hoogwaardige isolatie zoals PUR-platen er veel meer foto’s wenselijk zijn om ondeugdelijk 

geplaatste starre platen te detecteren. Met zachte isolatie als steenwol of glaswol volstaat 

vaak één foto.  

 

Uit de praktijk: ook Ton van Zijtveld van Smit’s Bouwbedrijf is vooral te spreken over het 

effect van de blowerdoor-test met rookproef. “Door de daarbij gemaakte filmpjes zagen 

we precies waar de problemen zaten en konden we de kwaliteit van de bouw vergroten. 

Medewerkers snapten ook beter dat kieren tocht en dus klachten over comfort kunnen 

veroorzaken. De kierdichtheid van onze bouwprojecten is er duidelijk door toegenomen.” 
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Prikkels om met het protocol aan de slag te gaan 

Klachten achteraf van bewoners leveren vaak veel narigheid op. Voor de koper die niet 

heeft gekregen wat is beloofd, maar ook voor de bouwer. Die begeeft zich vaak in een 

maandenlang slepend overleg om uiteindelijk de kosten van het herstel op zich te nemen. 

Faalkosten die niet onder de projectkosten van het onderhavige bouwproject vallen, maar 

uit ‘de grote hoop’ worden opgebracht.  

De nazorg zou daarom bij het betreffende bouwproject moeten worden ondergebracht. 

Het opnameprotocol vormt een prikkel om eerder achter fouten te komen, zodat het beter 

en sneller mogelijk is om de fouten te herstellen en de kosten daarvan neer te leggen bij de 

verantwoordelijke partij.  

Het opnameprotocol biedt ook kansen voor bouwers om zich te onderscheiden en draagt 

bij aan een gelijk speelveld tussen bouwbedrijven, installateurs en onderaannemers. Het 

leveren van minder goede kwaliteit levert immers geen concurrentievoordeel meer op. 

En ten slotte zou het op termijn ook ‘leuk’ kunnen worden om te werken met het 

opnameprotocol. De foto’s en testen vormen immers het sluitende bewijs dat een woning 

haar beloofde energieprestatie waarmaakt. Dat kan tot een nieuwe manier leiden om met 

(potentiële) kopers van nieuwbouwwoningen over energieprestatie te communiceren. 

 

Controle van de opnamen - op de bouwplaats 

Ontwikkelaars, bouwers, beleggers en woningcorporaties moeten mensen opleiden die op 

de bouwplaats op betrouwbare wijze met het opnameprotocol uit de voeten kunnen. Het 

lijkt niet moeilijk om de (hoofd) uitvoerder of de bouwtoezichthouder met een fototoestel of 

tablet uit te rusten. Gekoppeld aan handige software-applicaties is dan de dossiervorming 

evenmin een ingewikkelde zaak. Zeker na enige ervaring zullen de kosten en de tijd 

meevallen. 

Ook in de bouwopleiding zou meer aandacht kunnen worden besteed aan de eisen die 

energiezuinig bouwen stelt aan bouwvakkers. Bouwopleidingen moeten meer wijzen op het 

principe om zorgvuldig te werken. 

 

Controle van de opnamen – bij oplevering door EPN-adviseur  

Als de bouw is voltooid, komt een EPN-adviseur controleren of het dossier op adequate 

wijze is aangelegd. Deze EPN-adviseur heeft ook toezicht op metingen als de blower-

doortest en luchtdebietmeting. En de adviseur bezoekt alle woningen om een visuele 

inspectie te doen. Zowel opdrachtgevers als bouwers kunnen deze onafhankelijke EPN-

adviseurs inhuren, die werkzaam zijn bij bureaus zoals Nieman, DWA en LBP|SIGHT. Maar 

het kunnen ook kleine zelfstandigen zijn. De EPN-adviseur dient in het bezit te zijn van een 

‘bewijs van vakbekwaamheid’. Dit bewijs kunnen zij verkrijgen door examen te doen. Bij 

opleidingsinstituten zoals Kader, Meijer en Buildinglabel.com kunnen ze een cursus volgen 

voorbereidend op het CITO-examen.  

Bouw- of ontwikkelingsbedrijven kunnen er ook voor kiezen om zelf personeel op te leiden 

tot EPN-adviseur. De kwaliteitsborging wordt ook geregeld in de BRL. Energielabels mogen 

alleen worden afgegeven door een gecertificeerd bedrijf. Bedrijven kunnen zich laten 

certificeren conform de beoordelingsrichtlijn (BRL 9500 deel 5). Certificerende instellingen 
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zoals KIWA en IKOB-BKB controleren steekproefsgewijs of aan de BRL-eisen wordt voldaan. 

Onder meer geldt als eis dat binnen het bedrijf iemand over een ‘bewijs van 

vakbekwaamheid’ moet beschikken. 

De betreffende BRL moet nog worden vastgesteld door het Centraal College van 

Deskundigen van KvINL. 

 

Ervaringen 

Een aantal opdrachtgevers en bouwers zag direct de voordelen van het opnameprotocol 

en deed ervaring mee op in concrete proefprojecten. Wat is er tot nog toe van geleerd? 

Hoe pakt het uit op de bouwplaats en hoe wordt er over gecommuniceerd met de klant? 

 

Motivatie om met het protocol te werken 

Aannemers zien het opnameprotocol als een mooi instrument waarmee ze de geleverde 

kwaliteit kunnen bewijzen. Opzichters en kwaliteitsmanagers zijn ingewijd in het protocol en 

hebben geleerd om op het juiste moment foto’s te maken en op het juiste moment dossiers 

aan te leggen. 

Een aantal aannemers past het protocol nu overal toe. Ook hun BIM-ontwerpers zijn ervan 

doordrongen. Goed bouwen is immers goed ontwerpen. Een ontwerper kan een 

dakdoorvoer gewoon als een gat tekenen waarna op de bouwplaats de pijp wordt 

afgekit, maar hij kan ook een prefab doorvoer met manchetten tekenen die meteen 

luchtdicht is. 

 

Uit de praktijk: “Kieren in de isolatie of de open verbindingen met de buitenlucht in kanaal- 

of leidingplaten deden tien jaar geleden in de nieuwbouw niet ter zake. Met de steeds 

verdere aanscherping van de EPC – volgend jaar van 0,6 naar 0,4 – zijn dit vandaag de 

dag echter cruciale zaken geworden. Wij willen dat onze uitvoerders zich daarvan meer 

bewust worden.” Aldus Wimar Zurlohe, Thunnissen. 

 

Welke structurele verbeteringen zijn doorgevoerd dankzij het protocol? 

Naast ‘incidenten’ kwamen er dankzij het opnameprotocol ook ‘structurele’ 

verbeterpunten aan het licht. Als verbetermoment kwam bijvoorbeeld boven dat de 

kalkzandsteenblokken achter de knieschotten op zolder nooit werden afgefilmd. “De 

bouwers dachten ‘daar hoeft het niet behangklaar te zijn’, maar daardoor zagen we op 

de luchtdichtheidsmeting wel ongewenste ventilatie ontstaan”, aldus een aannemer.  

De metingen brachten eveneens aan het licht dat holle vloeren zoals kanaalplaten 

ongewenste ventilatie kunnen veroorzaken. Andere structurele inzichten betreffen de 

aansluitingen bij kozijnen, de dilatatienaad in het kalkzandsteen die zettingen opvangt en 

de kieren in de muurplaat van de kap. 

 

Werklast en kosten 

Het beeld over het oppakken van het opnameprotocol in de bouwpraktijk verschilt. De een 

ervaart het systeem met foto’s en bonnen als een extra administratieve last, de ander pakt 
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het vrij snel op. “Ze hadden vlug door: ‘o, gaat vandaag de gevel dicht? Dan snel een foto 

maken van de isolatiepakketten’.”  

Ook over de kosten is geen eenduidig beeld. De een zegt: “De eerste keer kost een 

nieuwigheid altijd meer tijd en geld. We moeten de kosten gewoon in de aanneemprijs 

verdisconteren.” Bovendien kan slimme software de toepassing van het protocol veel 

gebruiksvriendelijker maken. “Het is nu nog erg een zaak van mapjes, A4tjes en foto’s.” 

De ander acht de kosten echter niet gering. “Testen als de blowerdoortest maken de 

woningen 100 euro duurder. Dat lijkt niet veel, maar er is nauwelijks budget voor.” 

 

Uit de praktijk: “De extra workload op de bouwplaats zorgt voor spanning. Checklists, foto’s 

maken, documenten verzamelen, betekent extra werk dus extra werkdruk en extra kosten”, 

aldus Marco Kranenburg. Era Contour gaat niettemin dit jaar door met het uitrollen van het 

opnameprotocol door de hele organisatie, maar is nog niet zover dat iedereen het al 

tussen de oren heeft. 

 

Bijscholing 

Ook de bijscholing verschilt per bouwbedrijf. De een haalde een grote groep medewerkers 

een dag naar binnen om ze een cursus luchtdicht bouwen te geven. “Het overgrote deel 

zag snel dat het meer kwaliteit oplevert, de faalkosten daalden en dat ze in zekere zin hun 

vak weer herontdekten.” 

De ander is nog niet zover dat iedereen het al tussen de oren heeft. “We hebben nog een 

slag te maken met onze mensen. Ook onze verkoopmanagers moeten zich nog meer 

bewust worden dat keuzemogelijkheden van de koper gevolgen kunnen hebben voor de 

EPC en beloofde energieprestatie.” 

 

Invloed van extra’s door wensen van de koper  

Ook bij de woonconsument is op energiegebied meer bewustwording noodzakelijk. Vaak 

willen mensen bijvoorbeeld een extra raam in een zijgevel, een schuifpui naar het terras of 

een dakkapel. “Dat zijn echte EPC-killers.” Ook de badkamer verplaatsen, kan leiden tot 

warmteverliezen vanwege langere leidingen. Daar zijn kopers en huurders zich allerminst 

bewust van. “De koper begrijpt ook helemaal niet dat wij aan al die regels moeten 

voldoen, en dat het uiteindelijk om zijn energierekening gaat.” 

De bouwpartijen moeten hierover nadenken, bijvoorbeeld door compenserende 

maatregelen voor te stellen, zoals het aanleveren van een dakkapel met PV-panelen. Ook 

komen budgetneutrale oplossingen zoals CO2-gestuurde ventilatie in zicht waardoor een 

extra raam EPC-technisch wel mogelijk is. 

  

Communicatie 

De kansen om met het protocol aan marketing te doen zijn evident, maar tot nog toe zijn 

velen voorzichtig met de commercialisering ervan. “Negen van de tien keer gaat het 

goed, maar we moeten naar 100 procent toe. Want we willen niet met die ene keer dat 

het mis gaat in de krant komen.” Anderen roepen het niet van de daken. “Onze 

opdrachtgevers weten toch wel dat we serieus met energiezuinig bouwen bezig zijn.” 
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(Heijmans), Theo d’Achard van Enschut (Gevelscan), Pytrick van den Bosch (Era Contour), 

Frank Deuring (Nieman Raadgevende Ingenieurs),  Maurits Lavèn (BuildingLabel.com), Yip 

To (LBP|SIGHT). 
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Opdrachtgever: 

Lente-akkoord Energiezuinige Nieuwbouw 

Claudia Bouwens 

cb@lente-akkoord.nl 

www.lente-akkoord.nl 

 

Verder lezen:  

Handleiding opnameprotocollen april 2013, zie 

http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/04/Handleiding-

opnameprotocollen-EWN-en-EUN-17-april-2013.pdf 

 

Dossier energielabel nieuwbouw op www.lente-akkoord.nl:  

http://www.lente-akkoord.nl/realisatie/energielabel-nieuwbouw/ 

 

 

 

Het Lente-akkoord heeft als doelstelling: 50% energiereductie voor de nieuwbouw in 2015.  

Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de 

minister van BZK.  

 


