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KleurrijkWonen en BENG:  
kennis en ervaring 

EVEN VOORAF, HET GAAT OVER: 

Het delen van kennis en ervaringen  

Een zoektocht die nog niet is afgerond 

Gemaakte keuzes > niet ‘goed of fout’ (wat is acceptabel?) 

Innovatief maar geen ‘koploper’ willen zijn 

Samenwerken vanuit gezamenlijk belang 

Kiezen voor polderen i.p.v. polariseren 

 



Opbouw presentatie 

Energetische uitgangspunten  

Conceptueel bouwen  

NOM/EPV (1e pilot Leerdam-west)   

BENG 2015  

BENG 2020 (+ NTA 8800) 

 



Energetische uitgangspunten (1) 

1) Betaalbaarheid ÉN  2) Goede woning  

Sturen op (lage) energievraag + (hoog) wooncomfort 

Trias Energetica 

Integrale benadering:  

bouwkundig/installatie concept  

energie concept  

Energiebalans 
 

Integrale energieberekening (werkelijke energiestromen)  
          (bijv. PHPP of nZEB-tool) 
  



Energetische uitgangspunten (2) 
energiebalans 

hogere energievraag,  

langer stookseizoen 

lagere energievraag,  

korter stookseizoen 



Energetische uitgangspunten (3) 
Integrale energieberekening (PHPP of nZEB) 

(werkelijke energiestromen)  

Energie-concepten vergelijken en keuzes onderbouwen 



Conceptueel bouwen (1) 

conceptueel bouwen vanaf 2008  

aanbesteden = inkopen 

conceptwoningen i.p.v. bouwprocessen 

conceptuele uitvraag = 

PvE met uitsluitend functionele & prestatie-eisen 

realisatie o.b.v. Design & Build overeenkomsten 

doel: eenvoudige en snelle voorbereiding, weinig maatwerk, 
korte (geen) periode ‘uitontwikkeling’ na gunning 

match tussen vraag en aanbod = continu aandacht! 



Conceptueel aanbesteden (2) 
Match tussen vraag en aanbod  

(interne discussienota) 

  

AANBODVRAAG

NOM/EPV

BENG

BOUWBESLUIT

MISMATCH

GROOT AANBOD 
NOM 

CONCEPTEN

WEINIG AANBOD

VEEL AANBOD
TERUGLOPENDE 

VRAAG

TERUGLOPENDE 
VRAAG?

STIJGENDE 
VRAAG

mismatch 



NOM/EPV (1) 

2016 > 1e fase herstructurering Leerdam-west 

‘oude’ PvE + prestatie-eisen NOM/EPV => ‘PvE NOM/EPV’ 

o.a. gebaseerd op Besluit EPV Huur (Qv < 30 kWh/(m2.a) 

uitgebreide selectie > shortlist van 4 woningaanbieders 

vooraf nZEB tool met licentie uitgereikt (met dagdeel cursus) 

resultaat: 4 goed vergelijkbare aanbiedingen   



NOM/EPV (2) 
2016 > 1e fase herstructurering Leerdam-west 

Mijn rol > intern adviseur (energie concept) 

Uitontwikkeling > lange en intensieve periode > niet volgens 
principe conceptueel bouwen! 

Implementatie EPV, zowel organisatorisch als contractueel 
intensief en leerzaam proces 

service- en onderhoudsovereenkomst  installaties 

EPV garantie periode 10 jaar 

MJOB en monitoring 

EPV in huurcontracten op € 0,00 (eerst ervaren) 



NOM/EPV (3) 

2016 > 1e fase herstructurering Leerdam-west 

Communicatie en begeleiding bewoners: veel aandacht en 
intensief, na 1e jaar extra jaar coaching bewoners 

Geslaagd project, leerzaam proces, tevreden bewoners, zeer 
lage energierekening (groot aantal energiepositief)   



BENG 2015 (1) 
 Onze duurzaamheidsvisie (energie) op nieuwbouw: 

verantwoordelijk (primair) voor gebouwgebonden verbruik… 

gebouwschil erg duur om (later) aan te passen… 

installaties erg duur om te onderhouden… 

 

BENG (eisen 2015) + aanvullende comforteisen = ‘ORANJE TABEL’ 

   



BENG 2015 (2) 
 BENG (eisen 2015) + aanvullende comforteisen =  

‘ORANJE TABEL’ 
Afgeleid van blauwe tabel van 
Stroomversnelling 
 
Optimale prestatie-eisen t.o.v. 
investering en exploitatie  > TCO 
 
Ook prestatie-eisen tav wooncomfort 
en gezondheid 
 
Resultaat =  energiezuinige, 
comfortabele en gezonde woning 



BENG 2015 (3) 
 

‘oranjetabel’ 



BENG 2015 (4) 
 

‘oranjetabel’ 



BENG 2020 (1) 
 Definitieve BENG eisen (BENG 2020) te toetsen met ‘NTA8800’ 

 

ANALYSE 

BENG 2020 anders gedefinieerd dan BENG 2015!  

BENG-1 2020 (bouwkundig) = versoepeling t.o.v. BENG-1 2015 > wordt 
gecompenseerd door installaties. 

BENG 2020 = wettelijke ondergrens (bezemwagen) 

NTA 8800 = integrale energieberekening (obv energiestromen) 

Alleen: BENG 1 eis > 1 forfaitaire waarde t.a.v. de ventilatie (400m3 lucht) 

Daardoor: BENG 1 eis >  niet werkelijke energieverbruik voor ruimteverwarming. 

NTA8800 berekening alleen geschikt om te toetsen, niet om te ontwerpen. 

   



BENG 2020 (2) 
 Definitieve BENG eisen (BENG 2020) te toetsen met ‘NTA8800’ 

 

GEVOLGEN 

Discussie over prestatie-eisen oranjetabel o.a. RC-waardes, 
ventilatiesysteem, kierdichting, zonwering etc. 

Wat zijn de meerkosten? Effecten op het rendement? 

Wat is het resultaat op de energierekening? 

Welke effecten op het comfort? Daadwerkelijk merkbaar? 

Een bouwbesluitwoning is toch goed genoeg (en goedkoper!)? 

Hoe gaan we om met TOjuli? (bij eis/wens >  geen zonwering) 

   



BENG 2020 (3) 
 Definitieve BENG eisen (BENG 2020) te toetsen met ‘NTA8800’ 

 

TE MAKEN KEUZES? 

Conceptueel bouwen: 

korte (liever geen) uitontwikkelingsfase / geen ontwerptraject! 

o.b.v. prestatie-eisen die altijd leiden tot een geschikte woning!  

wel/niet voorschrijven nZEB?  (niet telkens rekenen!) 

BENG 2020 aangevuld met balansventilatie + triple beglazing (Uwaarde <1) 

LET OP: het is sociale huur. Goed is goed genoeg. Het moet ook te betalen 
blijven. Rendementen staan zwaar onder druk!. De energierekening hoeft 
niet (bijna) nul te zijn – wat is acceptabel? 

   



VRAGEN? 

Mede mogelijk gemaakt door:   


