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1. Hurks
Dit is wie wij zijn.





Hurks

100 jaar familiebedrijf

platte structuur, hechte bedrijfscultuur

top 15 speler in vastgoedontwikkeling en bouw



Van bouwer 
naar ontzorger, 
van capaciteit 
naar kennis



Organigram



London City Island
Londen





Integreren van 
specialistische 
kennis en 
knowhow, is 
waar het om 
gaat 



2. @Home Amstelkwartier



2. @Home Amstelkwartier



Tender uitvraag
(2013)

Beoordeling:

• Optievergoeding

• EPC



Ontwikkeling: Lingotto, Hurks, APF

Bouw: Hurks

Architect: Mecanoo

Adviseur installaties en EPC=0: Innax

Belegger: Amvest

Team





Facts

• 19 maanden bouwtijd a.g.v. sandwich gevelelementen

• 160 appartementen (gemiddeld ca. 60 m2 GO)

• 52 parkeerplaatsen

• Ca. 500 m2 BVO commerciële ruimten

• 24 bouwlagen (max. 73 m hoog)

• EPC=0 (vanuit tender)



pv panelen 
hoeveel???

• Plint van 4 bouwlagen 
met 500 m2 
commerciële ruimten, 
160 bergingen, 52 
parkeerplaatsen en 8 
appartementen

• 6 bouwlagen van 9 
appartementen

• 14 bouwlagen 7 
appartementen

• PV- panelen 
geïntegreerd in 2 
gevels







Fact ? Fact?



3. Energieneutraal

• EPC  = 0

• Voordeel voor de bewoner

• Externe financiering 
(insteek: geen investeringskosten voor het gebouw)

Bij aanvang door het team gestelde uitgangspunten:



Strategie tot energieneutraal bouwen

1. Stel ambities vast   

2. Integraal ontwerpen binnen een bouwteam

3. Inventariseer : - bewoners en locatie kenmerken

- primaire duurzame energiebronnen

- de mogelijkheden van exploitatie

4. Kies een energieconcept voor verwarmen, 

ventileren en warmtapwater

5. Zorg voor een gezond binnenmilieu

6. Bepaal investment en maintenance



Energieconcept, input EPC berekening

Comfort bewoners
- Ventilatie via natuurlijke toevoer en mechanische afvoer CO2 gestuurd

- Laag temperatuur systeem afgifte via vloerverwarming

- Verwarming en warmtapwater middels stadverwarming (was verplichting)

Beperken energiebehoefte 

- Rc-waarde dak  8,0 m2.K/W

- Rc-waarde begane grondvloer  5,0 m2.K/W

- Rc-waarde gevels 6,0 m2.K/W

- U-waarde glas ( kozijn + beglazing) 0,9 W/m2K

- ZTA waarden glas 0,6 

- Infiltratiewaarde (qv;10) 0,5 dm3/s.m2

- Warmteterugwinning uit douchewater



Resultaten zonder PV panelen

De uitkomst van het uiteindelijke ontwerp zonder PV 
opwekkingsinstallatie leidt tot een EPC van;

0,68



Opwekkingsinstallatie (PV panelen)

Op de daken : lage dak 131 m2

middelste dak 75 m2

hoge dak 185 m2
high performance panelen 345 Wattpiek per stuk



Opwekkingsinstallatie (PV panelen)

Op de daken : lage dak 131 m2

middelste dak 75 m2

hoge dak 185 m2
high performance panelen 345 Wattpiek per stuk

Aan de gevels : 2254 m2
panelen 270 Wattpiek per stuk



Resultaten inclusief PV panelen

De uitkomst van het uiteindelijke ontwerp inclusief PV 
opwekkingsinstallatie leidt tot een EPC van;

-0,007  

310.000 kWh besparing per jaar 

179.800 kG minder CO2 uitstoot per jaar 



4. PV
installatie



Kosten

- Ca. € 1.000.000 excl. BTW (ruim € 6.000 per 
appartement, ca. € 2,10 per Wp)

- Gevelpanelen relatief duur t.g.v. instortvoorzieningen, 
hefsteigers e.d.

- Besparing energiekosten per woning ca. € 450 incl. 
BTW per jaar, € 37 per maand (1.950 kWh x € 0,23, 
energieprijs 2015). Uitgaande van de huidige 
salderingsregeling. 



Eigendom

Optie 1: Energie B.V.
- Energie B.V. doet investering in PV-installatie
- Huurders betalen (te indexeren) vastrechtbijdrage (“zonnehuur”)
- Incassogarantie gebouweigenaar
- Opstalrecht

Optie 2: eigendom gebouweigenaar/belegger
- Gebouweigenaar doet investering
- Huurders betalen (te indexeren) vastrechtbijdrage (“zonnehuur”)



Elektriciteitswet

- De huurder huurt de PV-panelen voor vast bedrag om 
daar zelf energie mee op te wekken (voor eigen 
rekening en risico)

- Huurder kiest vrij zijn elektriciteitsleverancier



Salderingsregeling



Hoe werkt salderen?

- De zonnepanelen wekken per woning overdag stroom op 

- Deze stroom wordt middels de slimme meter rechtstreeks aan het net 
terug geleverd en dus aan de elektriciteit leverancier

- Alle stroom die wordt verbruikt wordt rechtstreeks van het net 
onttrokken

- Dus als er, in een jaar tijd, minder energie wordt opgewekt dan dat er 
wordt verbruikt, dan wordt het 1 op 1 met elkaar verrekend

Stel een bewoner wekt 10 op en verbruikt 12 dan betaalt men aan het eind 
van een jaar 2 aan de stroomleverancier.

De huurder betaalt een vaste zonnehuur voor de panelen die zijn 
aangesloten op zijn appartement en verlaagt zijn kosten via het salderen 
via die panelen.

Salderingsregeling



- De salderingswet wordt momenteel geëvalueerd.

- Daarna wordt bepaald of de wet voortgezet wordt of 
deze wet komt te vervallen middels een 
overgangsregeling, de inhoud hiervan is uiteraard 
onbekend

- Saldering is gebaseerd op belastingwetgeving

- De huurder zal het risico van de onzekerheid moeten 
dragen (anders geen restitutie van energie belasting 
en BTW bij het salderen)

Salderingswet (situatie 2015)



Salderen bij leegstand?

- Het leegstand risico ligt bij de belegger / 
gebouweigenaar

- Er zijn energieleveranciers die salderen tot – 1000 kWh 
op jaar basis, hierdoor gaat negatief energieverbruik 
niet ten koste van de vergoeding per kWh.

- Hiernaast zijn er energieleveranciers die een 
leegstandscontract aangaan en hiervoor relatief goede 
vergoedingen betalen voor eventueel negatief 
energieverbruik.



Waar moet je nog meer aan denken?

Splitsing

Keuze: PV-panelen privé eigendom van eigenaar 
appartement waaraan panelen zijn gekoppeld

Onderhoud

Keuze: gemeenschappelijk via VVE

Huurcontracten

Keuze: zonnehuur wordt bij huurders apart in rekening 
gebracht (niet in huur of servicekosten)



5. BENG bij @Home Amstelkwartier

• Start ontwikkeling @Home Amstelkwartier: eind 2013

• BENG eisen nog niet bekend



5. BENG bij @Home Amstelkwartier

Berekend door Nieman
02-03-2016

Eis

BENG 1
Energiebehoefte

37,9 kWh/m2 ≤ 25,0 kWh/m2

BENG 2
Primaire energie 
(energiegebruik)

21,4 kWh/m2 ≤ 25,0 kWh/m2

BENG 3
Hernieuwbare energie

74% ≥ 50%



5. BENG bij @Home Amstelkwartier

Berekend door Nieman
02-03-2016

Eis

BENG 1
Energiebehoefte

37,9 kWh/m2 ≤ 25,0 kWh/m2

BENG 2
Primaire energie 
(energiegebruik)

21,4 kWh/m2 ≤ 25,0 kWh/m2

BENG 3
Hernieuwbare energie

74% ≥ 50%

• @Home voldoet niet aan BENG 1, ondanks compactheid 
(verhoudingsgetal schil/GO van 0,8) en slechts 23% open delen!

• Overigens voldoet geen enkel onderzocht appartementengebouw aan 
BENG 1!



Hoe wel te voldoen aan BENG 1?

- Verlagen luchtdichtheid qv;10 van 0,5 naar 0,42 
dm3/s.m2

- Verlagen ZTA van 0,6 naar 0,4

- Zonwering op gevel ZW, W en ZO

- Verlagen luchtdichtheid qv;10 van 0,42 naar 0,25 
dm3/s.m2

- Lineaire thermische koudebruggen exact uitrekenen 
i.p.v. forfaitair

Meerkosten ca. € 3.000 excl. BTW per appartement



6. Afsluiting

Businesscase sec PV-installatie niet geheel sluitend
• PV panelen ophanging gevel kostbaar

• Onzekerheid salderingsregeling

Overall gezien positief: milieu, leren, track record, 
belangstelling belegger(s)



De volgende keer … 

- Geen eis stadsverwarming biedt meer 

vrijheid

- Integratie PV-paneel en 

buitenspouwblad

- BIPV (Building Integrated Photovoltaics)

- Alternatieven i.v.m. risico saldering 

(postcoderoos?)

- Verder doorontwikkeld gebouw- en 

installatieconcept, waardoor minder PV-

panelen benodigd



@Home Amstelkwartier

eerste energieneutrale

woontoren van NL

Bedankt voor uw 
aandacht

Zijn er vragen?


