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Managementsamenvatting  
 
 
In dit rapport wordt een compleet energie-advies voor de renovatie van Het Vlier, Etty Hillesum 
Lyceum beschreven. Dit advies bestaat uit een beoordeling van de huidige staat van uw gebouw met 
een advies hoe u deze kunt verbeteren. Aan dit energie-advies ligt een uitgebreid onderzoek ten 
grondslag. Het gebouw is door een deskundige geïnspecteerd, eventuele bouwtekeningen en 
bestekken zijn bestudeerd en alle benodigde gegevens zijn in een geattesteerd computerprogramma 
ingebracht. Voorts is de energetische prestatie van de huidige situatie geanalyseerd en zijn mogelijke 
verbetermaatregelen doorgerekend en gerangschikt. 
 



Dijkoraad 
 

 
 

 

 
AD063 Rapportage Energie Prestatie Advies  Pagina 3 van 42 
 

Het gebouw met het adres Het Vlier 1 te Deventer heeft het energielabel G (EI=1,96) gescoord. 
Een A++ label staat voor een zeer energiezuinig gebouw en een G label voor een zeer onzuinig 
gebouw. 
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Om de huidige staat van het gebouw te verbeteren, kan één van onderstaande maatregelen of een 
samenhangend pakket hieruit worden uitgevoerd (zie tabel 1). De keuze is afhankelijk van investering, 
netto contante waarde, netto contante terugverdientijd, energielabel, energiebesparing en CO2-
reductie. 
 

Tabel 1  Samenvatting energieadvies 

 
 
Maatregelpakket 

 
Investering 

[€] 

 
NCW 

[€] 

 
TVT 
[jaar] 

Label  
[A++ 

t/m G] 

Energie 
besparing 

[€/jaar] 

CO2-reductie  
[%/jaar] 

Pakket Goud 1.506.642 449.413 17,3 A+ 46.062 35,3 

 
NB: De in de tabel genoemde investeringsbedragen zijn indicatieve ramingsbedragen exclusief BTW. 
 
Opmerking: 
• Bovengenoemde energiebesparingen zijn gebaseerd op het standaardreferentiejaar (TRY) van De 

Bilt. 
• Voor isolerende maatregelen en beglazing zijn de kengetallen van SenterNovem gehanteerd. De 

overige budgetten zijn gebaseerd op ervaringscijfers. 
• Waar mogelijk is in de budgettering rekening gehouden met de voorgenomen plannen om Het 

Vlier te renoveren. 
 
Aan dit maatwerkrapport liggen mede ten grondslag: 
- Het onderzoek naar de luchtkwaliteit in het gebouw zoals verwoord in het rapport (ref. AD063-821) 

d.d. 16 februari 2009; 
- Het in overleg met de gebruikers en opdrachtgever opgestelde Programma van Eisen (ref. 

AD063-792) d.d. 11 december 2008. 
 
De onderzochte maatregelen zijn uitgevoerd binnen het kader van randvoorwaarden zoals vermeld in 
het programma van eisen. Tevens is rekening gehouden met een forse verbetering van het 
binnenklimaat. Uit het onderzoek naar de luchtkwaliteit blijkt namelijk dat het CO2 gehalte fors 
overschreden wordt. Verder is in overleg met de opdrachtgever gewerkt binnen een kader van 
bouwkundige en financiële mogelijkheden. 
 
Voor dit gebouw is reeds eerder een Energie Prestatie Advies opgesteld met daarin opgenomen een 
drietal pakketten: pakket brons, zilver en goud. Destijds is gekozen voor pakket goud. Inmiddels zijn 
door de verdere ontwikkeling van de renovatieplannen meerdere wijzigingen gedaan op dit pakket. In 
dit rapport is uitsluitend het gekozen pakket goud opgenomen met daarin alle naderhand opgenomen 
aanpassingen verwerkt. 
 



Dijkoraad 
 

 
 

 

 
AD063 Rapportage Energie Prestatie Advies  Pagina 5 van 42 
 

INHOUD 

1 Leeswijzer rapport 7 

2 Conclusie(s) en aanbeveling(en) 8 

2.1 Conclusies energielabel 8 

2.2 Conclusies maatwerkadvies 8 

2.3 Aanbevelingen 8 

3 Inleiding 9 

3.1 Opdracht 9 

3.2 Doel en oorsprong EPBD 9 

3.3 Doelstellingen en ambitieniveau 10 

4 Beschrijving van het gebouw 12 

4.1 Inleiding 12 

4.2 Algemene gebouwgegevens 12 

4.3 Bouwkundig 12 

4.4 Werktuigkundige installaties 12 

4.5 Elektrotechnische installaties 13 

4.6 Elektrische apparatuur 13 

4.7 Binnenklimaat en luchtkwaliteit 13 

4.8 De energiesectoren 13 

5 Energiegebruik huidige situatie 14 

5.1 Inleiding 14 

5.2 Het energieprestatiecertificaat 14 

5.3 Toelichting op het energielabel 15 

5.4 Het berekende energiegebruik 15 

5.4.1 Energiegebruik verdeling per deelpost 16 

5.5 Controle met de werkelijke meterstanden 17 

6 Maatwerkadvies 18 

6.1 Inleiding 18 

6.2 Waarom een maatwerkadvies 18 

6.3 Overwogen maatregelen 18 

6.4 Aanbevolen maatregelpakketten 22 

6.4.1 Overzicht van maatregelpakketten 22 

6.4.2 Verwachte energiebesparing 23 

6.4.3 Verwachte reductie CO2 emissie en energieverbruik 25 

6.4.4 Verwachte kostenbesparing 26 

6.4.5 Gevolgen voor verblijfscomfort, binnenklimaat en luchtkwaliteit 27 

7 Bijlage: Tekeningen 29 

8 Bijlage: Gebouwgegevens 30 

8.1 Bouwkundig 30 

8.2 Werktuigkundige installaties 31 

8.2.1 Overzicht werktuigkundige installaties 31 

8.2.2 Ventilatievoorzieningen 31 

8.2.3 Ruimteverwarming 32 

8.2.4 Ruimtekoeling 32 

8.2.5 Warm tapwater 32 



Dijkoraad 
 

 
 

 

 
AD063 Rapportage Energie Prestatie Advies  Pagina 6 van 42 
 

8.2.6 Bevochtiging 33 

8.2.7 Zonne-energie 33 

8.3 De energiesectoren 33 

8.3.1 Organisatie en gebruik 33 

8.3.2 Afmetingen en constructies 34 

8.3.3 Klimatisering 36 

8.3.4 Opgestelde apparatuur 37 

8.3.5 Verlichting 39 

9 Overige Bijlagen: 42 

 



Dijkoraad 
 

 
 

 

 
AD063 Rapportage Energie Prestatie Advies  Pagina 7 van 42 
 

 

1 Leeswijzer rapport 
 
Dit rapport is als volgt opgebouwd: 
• Managementsamenvatting geeft de gescoorde energie-index weer en omschrijft de 

energiebesparingen per maatregelpakket volgens het zogenaamde maatwerkadvies; 
• Hoofdstuk 2 Conclusie en aanbevelingen bevat conclusies  omtrent het vastgestelde 

Energieprestatiecertificaat (energielabel),  mogelijke maatregelen en aanbevelingen voor deze 
maatregelen. 

• Hoofdstuk 3 Inleiding: aan de orde komen opdracht, oorsprong van EPBD, het ambitieniveau, een 
omschrijving van het gebouw en de hierin aanwezige installaties; 

• Hoofdstuk 4 Beschrijving van het gebouw bevat een weergave van de bouwkundige constructies 
en technische installaties in het gebouw; 

• Hoofdstuk 5 Energiegebruik huidige situatie bevat een analyse van het energiegebruik voor de 
huidige situatie aan de hand van energieverbruiken en een energiebalans per energiedrager; 

• Hoofdstuk 6 Maatwerkadvies behandelt het daadwerkelijke energieadvies, inclusief vermelding 
van besparingen, investeringen en terugverdientijden; 

• Bijlagen: onder andere gebouwgegevens en tekeningoverzichten.  
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2 Conclusie(s) en aanbeveling(en) 

2.1 Conclusies energielabel 
 
Het gebouw heeft het energielabel G gescoord met een energie-index van 1,96. Deze zeer slechte 
score wordt veroorzaakt door de slechte isolatie van de thermische schil, oude conventionele 
verlichting, in enkele bouwdelen mechanische ventilatie zonder warmteterugwinning en in overige 
bouwdelen natuurlijke ventilatievoorzieningen. De thermische schil is met name door het aanwezig 
zijn van grote vlakken enkel glas in de gevel. 
 

2.2 Conclusies maatwerkadvies 
 
Voor dit gebouw is gekozen om pakket goud op te nemen in de renovatieplannen. Door toepassing 
van dit pakket wordt fors energie bespaard ten opzichte van de huidige bestaande situatie. Na 
toepassing van alle in dit pakket opgenomen maatregelen scoort het gebouw energielabel A+ met een 
energie-index van 0,63. Dit is de op één na hoogste mogelijke labelscore. 
 

2.3 Aanbevelingen 
 
Geadviseerd wordt dit pakket aan maatregelen niet alleen uit te voeren maar de kwaliteit van de toe te 
passen maatregelen tijdens de uitvoering nauwkeurig te bewaken. Beoordeeld dient te worden of de 
materiaalkeuze en de wijze van uitvoering overeenkomt met de voorgestelde maatregelen. Verder 
dient zorgvuldige aandacht besteed te worden aan de regeltechnische installaties om er zeker van te 
zijn dat de energiebesparende technieken optimaal in het proces ingezet worden. 
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3 Inleiding 

3.1 Opdracht 
 
In opdracht van Stichting Carmelcollege heeft Raadgevend Ingenieursbureau Dijkoraad BV een EPBD 
inspectie verricht en maatwerkadvies opgesteld voor het te renoveren Etty Hillesum Lyceum, locatie 
Het Vlier, gelegen aan de Het Vlier 1 te Deventer. Het doel van dit rapport is het vaststellen van de 
huidige energetische kwaliteit en het bepalen van de meest geschikte energiebesparingsmaatregelen 
voor het object.  
 
Gebouw Het Vlier, Etty Hillesum Lyceum is een gebouw met de BIK code: 80 onderwijs. De BIK code 
is de indeling die gebruikt wordt om de bedrijfsactiviteit van een instelling in te kunnen delen. Het is 
gebouwd in 1973 en wordt in 2010/2011 gerenoveerd. De energetische kwaliteit van het gebouw 
wordt weergegeven met de energie-index, de EI. Deze is onafhankelijk van de grootte van het gebouw 
en wordt bepaald onder standaardcondities voor zowel klimaat als gebruikersgedrag. 
 

3.2 Doel en oorsprong EPBD 
 
In 2002 werd de Europese richtlijn Energy Performance Building Directive (EPBD) van kracht.  Doel 
van deze richtlijn is het in kaart brengen van de huidige energieprestatie van hiervoor in aanmerking 
komende gebouwen en het vaststellen van maatregelen waardoor de energieprestatie verbeterd kan 
worden. 
 
In november 2006 werd het Besluit Energiegebruik Gebouwen (BEG) van kracht via publicatie in de 
staatscourant. Hierin is vastgelegd dat op transactiemomenten - verkoop of verhuur - de verplichting 
bestaat een energieprestatiecertificaat (energielabel) te hebben. Dit energieprestatiecertificaat is een 
maatstaf voor de energetische kwaliteit van het gebouw. In gebouwen met een gebruiksoppervlakte 
van meer dan 1000 m2, waarin een overheidsdienst of een overheidsinstelling diensten aan het 
publiek verleent, moet uiterlijk 1 januari 2009 een energieprestatiecertificaat (energielabel) hangen, 
zichtbaar voor het publiek. 
 
De BEG wordt ondersteund door de Regeling Energiegebruik Gebouwen (REG). Deze regeling bevat 
onder andere nadere voorschriften voor het verstrekken van het energieprestatiecertificaat, de 
overgangsregeling, enzovoort. 
De beoordelingssystematiek die aan het energieprestatiecertificaat ten grondslag ligt, is opgenomen in 
de Nationale Beoordeling Richtlijn (BRL) BRL-9500. 
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3.3 Doelstellingen en ambitieniveau 
 
In het kader van het Kyoto-protocol moeten de Europese lidstaten hun broeikasgasemissies 
reduceren. Voor Nederland geldt dat zij haar broeikkasgasemissies in de periode 2008-2012 met 6 
procent moet verminderen ten opzichte van 1990. Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide, 
CO2. Dat komt vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas, aardolie en steenkool. 
Woningen en utiliteitstgebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer een derde deel van de 
Nederlandse CO2 uitstoot. 
 
Het kabinet en de Europese Gemeenschap hebben de volgende doelen geformuleerd: 
 

Regeerakkoord Doel: (tot 2020): 
2% energiebesparing per jaar 

Nationaal 

Regeerakkoord Doel: 
20% duurzame energie in 2020 

Nationaal 

Regeerakkoord 
 
 

Ambitie: reductie in 2020 t.o.v. 1990 
30% CO2 

 
Voorbeeldrol Rijksoverheid 

Nationaal, in EU-
verband 

 
Nationaal + EU 

Nationaal 
Milieubeleids-
Plan: NMP4 

Ambitie: 
klimaatneutraal in 2012 

Rijksoverheid 

Toezegging aan 
TK 

Streven: 
duurzaam inkopen in 2010 

Rijksoverheid 

 
 
VoorHet Vlier, Etty Hillesum Lyceum is de volgende doelstelling geformuleerd: 
• Het toepassen van energiebesparende maatregelen welke uitgevoerd kunnen worden in de 

huidige situatie, in combinatie met natuurlijke onderhoudsmomenten en/of algehele renovatie van 
het gebouw. Aanvullend dienen maatregelen gekozen te worden welke een forse bijdrage leveren 
aan de verbetering van het binnenklimaat in de school. 

 
Om dit te bereiken zijn op basis van het maatwerkadvies een pakket met energiebesparende 
maatregelen opgenomen. Deze maatregelen worden gekenmerkt door: 
• beschikbare technieken: 
• grote besparingspotentie; 
• acceptabele terugverdientijd (max.15 jaar); 
• beschikbaar op de markt; 
• kostenneutraal over gehele levensduur. 
 
Voor de renovatie van dit gebouw zijn 2 doelstellingen geformuleerd. Enerzijds is de wens om fors 
energie te besparen en anderzijds is de wens om het binnenmilieu in met name de onderwijsruimten 
aanzienlijk te verbeteren. Voor de onderwijsruimten is als doel gesteld om te kunnen voldoen aan 
klasse A uit het Programma van Eisen Frisse Scholen van SenterNovem. 
 
De beide genoemde doelen betekenen voor dit gebouw gelijktijdig een uitdaging. Want beide 
doelstellingen zijn min of meer tegenstrijdig aan elkaar. Een gebouw met een zeer slecht 
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binnenklimaat heeft door het ontbreken van doelmatige ventilatievoorzieningen doorgaans ook een 
laag energieverbruik. Niet of minimaal ventileren kost immers ook geen energie. Bij de eerste plan 
ontwikkeling, waarbij gebruikelijke technieken toegepast zouden worden, is al snel de conclusie 
getrokken dat met name het elektriciteitsverbruik niet zou dalen maar zelfs tot bijna 30% zou stijgen. 
Deze stijging werd met name veroorzaakt door transportenergie voor doelmatige ventilatie. Deze 
toename werd slechts beperkt gecompenseerd door toepassing van standaard HF armaturen. Ook de 
besparing van het gasverbruik door isolerende maatregelen werd gedeeltelijk teniet gedaan door extra 
gasverbruik voor opwarming van de benodigde ventilatielucht om het gewenste binnenmilieu te 
bereiken. 
 
Samengevat werd de volgende conclusie getrokken indien het gebouw met gebruikelijke technieken 
gerenoveerd zou worden: 
• Het elektriciteitsverbruik zou met 27% stijgen ten opzichte van de huidige situatie. 
• Het gasverbruik zou met slechts 10% dalen ten opzichte van de huidige situatie. 
 
Om bovengenoemde redenen is besloten een verregaand pakket aan energiebesparende 
maatregelen samen te stellen waarbij en het jaarlijkse energieverbruik gereduceerd diende te worden 
en waarmee het binnenklimaat in het gebouw fors verbeterd diende te worden. Dit alles binnen de 
beperkte financiële randkaders van het Etty Hillesum Lyceum en Stichting Carmelcollege. 
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4 Beschrijving van het gebouw 

4.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden de technische gegevens beschreven van het gebouw. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen de bouwkundige constructies, werktuigkundige installaties, 
elektrotechnische installaties, opgestelde apparatuur en energiesectoren. Deze onderdelen bepalen 
samen de energetische kwaliteit van het gebouw. 
 

4.2 Algemene gebouwgegevens 

Tabel 2  Algemene gegevens van het gebouw 

Naam object  Het Vlier, Etty Hillesum Lyceum 
Adres   Het Vlier 1, 7414 AR  
Plaats  Deventer 
BIK Code  80 onderwijs 
Bouwjaar  1973 
Renovatiejaar    
Datum inspectie  21 oktober 2008 
 

4.3 Bouwkundig 
 
De bouwkundige schil is overwegend uitgevoerd met ongeïsoleerde spouwmuren. Conform 
mondelinge opgave van de architect zijn de blinde gevels van de sportzalen nageïsoleerd. Er is 
enkele beglazing toegepast met houten kozijnen. In deze kozijnen zijn te openen klepramen 
aangebracht.  De zonbelaste gevels zijn voorzien van zonwering. Het dak is voorzien van beperkte 
isolatie onder de dakbedekking. De begane grondvloeren zijn ongeïsoleerd. 
 
De exacte bouwkundige gegevens welke gebruikt zijn voor de opstelling van de berekening zijn 
weergegeven in bijlage onder paragraaf 8. 
 

4.4 Werktuigkundige installaties 
 
De leertorens worden op natuurlijke wijze geventileerd middels te openen ramen. Enkele lokalen zijn 
voorzien van mechanische afzuiging. De midden gebieden in de leertorens zijn voorzien van 
mechanische luchttoevoer. De sportzalen en recreatiezaal zijn voorzien van mechanische 
balansventilatie zonder warmteterugwinning. De aula is voorzien van mechanische afzuiging. 
 
Warmteopwekking vindt plaats door VR en HR ketels. Heettapwaterbereiding voor de sportzalen vindt 
plaats door een gasgestookte boiler. In de overige bouwdelen zijn (lokale) elektrische boilers 
opgesteld. Op enkele ruimten na wordt het gebouw niet mechanisch gekoeld. 
 
De exacte werktuigkundige gegevens welke gebruikt zijn voor de opstelling van de berekening zijn 
weergegeven in bijlage onder paragraaf 8. 
 



Dijkoraad 
 

 
 

 

 
AD063 Rapportage Energie Prestatie Advies  Pagina 13 van 42 
 

4.5 Elektrotechnische installaties 
 
De verlichting is overwegend uitgevoerd in standaard TL armaturen. Toiletruimten en bergingen zijn 
overwegend voorzien van gloeilampen. In de aula zijn recent hoogfrequente TL armaturen toegepast 
en vindt regeling plaats op daglicht door middel van een schemerschakelaar. De verlichting in de 
verblijfsruimten wordt overwegend lokaal (op vertrekniveau) geschakeld met scheiding kunst-
/daglicht.. Verlichting in centrale gangen, trappenhuizen en de aula wordt centraal geschakeld. In twee 
van de vier sportzalen is aanwezigheidsdetectie toegepast. 
 
De exacte elektrotechnische gegevens welke gebruikt zijn voor de opstelling van de berekening zijn 
weergegeven in de bijlage onder paragraaf 8. 
 

4.6 Elektrische apparatuur 
 
Naast de klimaatinstallatie bevindt zich ook andere apparatuur in het gebouw. Voorbeelden zijn 
computers, kopieermachines, telefooncentrales et cetera. Deze apparaten verbruiken veelal 
elektriciteit, maar soms ook gas of stoom. Voorts geven deze apparaten ook warmte af in het gebouw.  
 
De exacte aantallen en soorten en verbruik van elektrische apparatuur zijn weergegeven in de bijlage 
onder paragraaf 8. 
 

4.7 Binnenklimaat en luchtkwaliteit 
 
Het thermisch comfort in de winter wordt zeer nadelig beïnvloed door het aanwezig zijn van grote 
vlakken met enkel glas. Hierdoor ontstaan bij de gevels koudeval en een negatieve 
stralingstemperatuur. Daar niet alle radiatoren voorzien zijn van thermosstatische radiatorkranen is 
een goede temperatuurregeling niet goed mogelijk. In de onderwijsruimten zijn de radiatoren wel 
voorzien van thermosstatische radiatorkranen. Classificatie conform systematiek SenterNovem 
(Energie Binnenmilieu Advies, EBA) leidt tot label C. (Op één na slechtste score) 
 
Het thermische comfort in de zomer wordt zeer nadelig beïnvloed door het ontbreken van 
mechanische ventilatie, koeling en een matige dakisolatie. Classificatie conform systematiek 
SenterNovem (Energie Binnenmilieu Advies, EBA) leidt tot label D. (Slechtste score) 
 
De luchtverversing is verre van toereikend met de beperkte natuurlijke ventilatievoorzieningen in de 
gevel. De aanwezige voorzieningen zijn wel hoger dan 1,8 meter aangebracht maar doelmatige 
spuivoorzieningen ontbreken. Classificatie conform systematiek SenterNovem (Energie Binnenmilieu 
Advies, EBA) leidt tot label D. (Slechtste score) 
 
In enkele ruimten is onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit. Uit metingen blijkt dat het CO2 
percentage oploopt tot 4.800 ppm terwijl 1.200 ppm maximaal aanvaardbaar is. Voor verder informatie 
wordt verwezen naar het rapport ‘Onderzoek Luchtkwaliteit’ d.d. 16 februari 2009 welke als bijlage is 
toegevoegd. 
 

4.8 De energiesectoren 
 
Energiesectoren zijn groepen van ruimtes in het gebouw. Een gebouw kan worden onderverdeeld in 
één of meerdere sectoren. In een energiesector komt alles samen. Elke sector heeft zijn eigen 
gebruiksfuncties, is aangesloten op een klimaatinstallatie, heeft allerlei bouwkundige constructies, 
apparaten en verlichting. De exacte indeling in energiesectoren voor de opstelling van de berekening 
zijn weergegeven bijlage onder paragraaf 8. 
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5 Energiegebruik huidige situatie 

5.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt het energiegebruik van het gebouw in de huidige situatie behandeld. Hiervoor is 
het geattesteerde EPA-U programma van Vabi Software BV gebruikt. Als eerste komt het energielabel 
in het kader van de Europese richtlijn (EPBD) aan bod. Vervolgens krijgt u een overzicht van de totale 
energiegebruiken per energiedrager en per deelpost. Voorts wordt het berekende energiegebruik 
afgezet tegen het werkelijk gemeten energiegebruik. Tenslotte krijgt u een indicatie van het 
thermische comfort van het gebouw. 
 

5.2 Het energieprestatiecertificaat 
 
Op het energieprestatiecertificaat wordt de energieprestatie (de Energie-Index (EI)) van het gebouw 
weergegeven. De EI wordt uitgedrukt in de verhouding tussen het berekende en het toelaatbare 
energiegebruik van het gebouw. Hoe lager de EI, hoe beter de energetische prestatie van het gebouw 
is. De EI wordt bepaald voor standaardomstandigheden, zodat gebouwen onderling op hun 
energetische prestaties vergelijkbaar zijn. Standaardomstandigheden wil zeggen: standaard 
weergegeven en een standaard gebruikersgedrag. 
 
De EI wordt als getal weergegeven op het energieprestatiecertificaat en afgeschaald in een 
klassenindeling. Daarbij staat A (donkergroen) voor zeer energiezuinig en G (rood) voor zeer 
energieonzuinig. 
 
Het energieprestatiecertificaat heeft dus niets met het werkelijke energiegebruik van het gebouw te 
maken. Het werkelijke energiegebruik en de daadwerkelijk te behalen energiebesparingen in het 
gebouw komen aan de orde in hoofdstuk 5 Maatwerkadvies. 
Bij het opstellen van het maatwerkadvies is wel rekening gehouden met het specifieke gebruik en 
eigenschappen van het gebouw. 
 

Tabel 4  Het energielabel van het gebouw 

Energielabel  G 
Energie -index  1,96 
Standaard 
maatregelen 

- Toepassen isolatie of extra isolatie bij vloeren 
- Toepassen isolatie of extra isolatie bij daken 
- Toepassen isolatie of extra isolatie bij gevels en/of panelen 
- Toepassen HR-beglazing 
- Toepassen warmteterugwinning uit ventilatielucht 
- Toepassen van een zonneboiler 
- Toepassen spaarlampen en/of HF-verlichting met spiegeloptiekarmaturen 
- Toepassen veegschakeling, daglichtschakeling en/of aanwezigheidsdetectie voor 
verlichting 
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5.3 Toelichting op het energielabel 
 
Het gebouw met het adres Het Vlier 1 te Deventer heeft het energielabel G (EI=1,96) gescoord. 
 
Op het label staan enkele standaard maatregelen om de energieprestatie te verbeteren. Dit advies is 
een beperkt advies, omdat: 
• slechts een beperkt aantal energiebesparende maatregelen aan bod komt; 
• er wordt uitgegaan van een gedefinieerd standaard gebruikersgedrag; 
• er geen inzicht is in de te bereiken energiebesparing en terugverdientijden; 
• er niet wordt gekeken of de maatregel (bouw)technisch te realiseren is. 
 

5.4 Het berekende energiegebruik 
 
Naast het energielabel is met de EPA-U software ook het energiegebruik berekend. Hierbij is het 
referentieklimaat TRY De Bilt gebruikt, zodat de berekende verbruiken onafhankelijk zijn van de 
verschillen in het weer per jaar.  
 
In tabel 4 wordt het totale gebruik per energiedrager (gas, elektriciteit en warmte) samengevat. 
Daaronder worden voor het gas-, elektrisch- en warmteverbruik samen het totale primaire 
energiegebruik en de CO2-emissie getoond.  Daarbij zijn de totalen ook per vierkante meter netto 
gebruiksoppervlak weergegeven. Zo kunt u het energiegebruik van verschillende gebouwen met 
elkaar vergelijken. 
 

Tabel 4   Berekend energieverbruik 

Energiedrager  Totaal  Per m 2 GVO Eenheid  
Gasverbruik 126.697 11,6 m3/jaar 
Elektriciteitsverbruik 335.749 30,8 kWh/jaar 
Primaire energie 7.555.151 692,1 MJ/jaar 
CO2-emissie 449.205 41,1 kg/jaar  
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Voorts wordt in het cirkeldiagram in figuur 1 en tabel 5 het primaire energiegebruik per deelpost 
gepresenteerd. Dit geeft een goed beeld welke post het meeste energiegebruik omvat. In de tabel 
vindt u ook de eventuele energiebijdrage van zonnepanelen (PV) en warmtekrachtinstallaties (WKK). 
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Figuur 1 Energiegebruik per deelpost in de huidige situatie 

 
Het jaarlijkse primaire energiegebruik is gelijk aan het totale gebruik van energie ontleend aan fossiele 
brandstoffen. Het huidige jaarlijkse primaire energiegebruik wordt uitgedrukt in MJ en wordt berekend 
op basis van het gemeten huidige jaarlijkse energiegebruik. 
 

Tabel 5  Primair energiegebruik (energielabel) 

Primair Energiegebruik Totaal  15.358.716,00 MJ/jaar 
Primair Energiegebruik per M 2 1.406,86 MJ/ M2/jaar 
 

5.4.1 Energiegebruik verdeling per deelpost 
 
In tabel 6 wordt het primaire energiegebruik gepresenteerd per deelpost. Dit geeft een goed beeld 
welke post het meeste energiegebruik omvat. In de tabel is ook de eventuele energiebijdrage van 
zonnepanelen (PV) en warmtekrachtinstallaties te zien, wanneer deze installaties in het gebouw 
aanwezig zijn. De gebruiken worden ook nog in het cirkeldiagram gepresenteerd. 
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Tabel 6  Energiegebruik per deelpost 

Deelpost  Totaal  Per m 2 GVO Eenheid  
Verwarming 4.199.827 384,7 MJ/jaar 
Tapwater 417.872 38,3 MJ/jaar 
Verlichting 1.685.474 154,4 MJ/jaar 
Apparatuur 818.476 75,0 MJ/jaar 
Ventilatoren 340.501 31,2 MJ/jaar 
Pompen 93.001 8,5 MJ/jaar 
TOTAAL 7.555.151 692,1 MJ/jaar  
 

5.5 Controle met de werkelijke meterstanden 
 
Het gemeten energiegebruik voor de periode Januari 2007 t/m December 2007 is met behulp van de 
EPA-U software vergeleken met het berekende energiegebruik. Hierbij is in de berekening gerekend 
met de klimaatgegevens van het KNMI voor de genoemde periode met locatie EELDE. De resultaten 
zijn samengevat in het staafdiagram in figuur 2 en in tabel 7. 
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Figuur 2 Afwijking berekend ten opzichte van gemeten energiegebruik 

 

Tabel 7  Gemeten versus berekend energiegebruik 

Energiedrager  Gemeten  Berekend  Eenheid  Afwijking  
Gasverbruik 98.124 94.700 m3 -3,5 % 
Elektriciteitsverbruik 320.609  334.334  kWh 4,3 %  
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6 Maatwerkadvies 

6.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt het energiebesparingsadvies voor het gebouw gepresenteerd. Allereerst wordt 
een inventarisatie gegeven van de reeds getroffen en onderzochte maatregelen voor het gebouw. 
Vervolgens komen de mogelijke maatregelen aan bod. Hierbij worden direct per maatregel de 
financiële en energetische consequenties weergegeven. Wanneer meerdere maatregelen worden 
toegepast, hebben deze maatregelen veelal invloed op elkaar. Daarom wordt vooral aandacht 
besteed aan de aanbevolen pakketten van maatregelen. Hierbij worden de energetische, financiële en 
comfortgevolgen van de pakketten uitgebreid toegelicht. 
 

6.2 Waarom een maatwerkadvies 
 
Het maakwerkadvies geeft in tegenstelling tot het energieprestatiecertificaat inzicht in mogelijk 
toepasbare maatregelen ter verbetering van de energetische kwaliteit van het gebouw. In de 
berekeningen hiervoor wordt ook de gebruikswijze van het gebouw verdisconteerd. 

6.3 Overwogen maatregelen 
 
Overwogen zijn alle enkelvoudige maatregelen zoals opgenomen in ISSO 75.2. Niet alle in 
aanmerking komende maatregelen zijn ook daadwerkelijk in dit rapport opgenomen omdat de 
maatregelen inpasbaar dienen te zijn in het vastgestelde pakket binnen de praktische en financiële 
mogelijkheden. 
 
Onderstaand is een beschrijving en toelichting gegeven op de maatregelen: 
 
Isolatie buitengevel 
Het toepassen van goede thermische isolatie van de buitengevel. Hiervoor wordt de bestaande 
buitengevel weggenomen en een nieuwe buitengevel geplaatst. De opgenomen investeringsbedragen 
zijn meerinvesteringen voor toepassing van de isolatie. Een klein deel van de oude buitengevel was al 
voorzien van beperkte isolatie. De tweede maatregel in de tabel laat derhalve een zeer hoge 
terugverdientijd zien. Maar omdat de nieuwe isolatie hoger is dan de bestaande isolatie is deze 
maatregel volledigheidshalve wel weergegeven. Door de algehele gevelrenovatie wordt tevens de 
luchtdichtheid van de thermische schil fors verbeterd (minder infiltratie). 
 
Dakisolatie 
Het toepassen van goede thermische isolatie van het dak. Hiervoor wordt de bestaande beperkte 
dakisolatie weggenomen en het dak voorzien van nieuwe isolatie en dakbedekking. 
 
Isolatie vloer boven fietsenstallingen 
Onder het bouwdeel examen-/sportzalen en de recreatiezaal is een fietenstalling gelegen. In de 
huidige situatie is hier beperkte isolatie opgenomen. In de nieuwe situatie wordt hoogwaardige isolatie 
aangebracht. 
 
Vervangen enkel glas door HR++ beglazing 
Het vervangen van alle bestaande kozijnen met enkel glas voor hoogwaardige thermisch onderbroken 
kozijnen met HR++ beglazing. Op de zonwerende gevels worden lamellen buitenzonweringen 
opgenomen voor verbetering van het binnenklimaat in met name de zomer. Deze maatregel wordt 
uitgevoerd in combinatie met de gevelrenovatie. 
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Isolatie vulpanelen 
Het toepassen van geïsoleerde vulpanelen i.p.v. de huidige ongeisoleerde vulpanelen. Deze 
maatregel wordt uitgevoerd in combinatie met de gevelrenovatie. 
 
Verlichting 
In deze maatregelen worden alle oude conventionele verlichtingsarmaturen vervangen voor 
hoogfrequent armaturen. In de verblijfsruimten worden overwegend de nog energiezuinigere TL5 
armaturen toegepast. Met uitzondering van de centrale verkeersruimten wordt de gehele verlichting 
automatisch geschakeld op aanwezigheidsdetectie. Hierbij hebben de docenten de mogelijkheid dit te 
overbruggen i.v.m. gebruik van beamers. Aanvullend worden alle ruimten waar daglichttoetreding is 
voorzien van daglichtregelingen. Hiermee wordt optimaal gebruik gemaakt van daglicht. De 
zonbelaste gevels worden voorzien van lamellen buitenzonweringen.  Door toepassing van lamellen 
kan door de stand van de lamellen te laten variëren het soms hinderlijke zonlicht worden 
tegengehouden maar toch optimaal gebruik gemaakt worden van daglichttoetreding. Dit in 
tegenstelling tot uitvalschermen of screens. 
 
Gasmotorwarmtepompen 
Per bouwdeel worden gasmotorwarmtepompen opgesteld voor de warmtevoorzieningen. Met deze 
gasmotorwarmtepompen wordt energie ontrokken aan de buitenlucht en benut voor verwarming van 
het gebouw. Aanvullend wordt alle afvoerlucht van de ventilatiesystemen ingeblazen op de 
warmtepompen zodat warmte uit het gebouw hergebruikt kan worden. Hiermee wordt na de reeds 
aanwezige warmteterugwinning de resterende voelbare en latente warmte onttrokken en benut door 
de gasmotorwarmtepompen. Voor piekvraag worden HR107 ketels bijgeschakeld. Selectie van de 
capaciteiten is dermate dat circa 70% van de jaarlijkse warmtebehoefte geleverd wordt met de 
gasmotorwarmtepompen en dat maximaal 30% bijgeleverd wordt door de HR107 ketels. Selectie van 
de warmteafgifte apparatuur is aangepast op een lager temperatuurtraject om optimaal gebruik te 
kunnen maken van de gasmotorwarmtepompen. Tijdens de zomer wordt de werking van de 
gasmotorwarmtepompen omgekeerd zodat de onderwijsruimten actie gekoeld kunnen worden ter 
verbetering van het binnenklimaat. 
 
Elektriciteit wordt hoofdzakelijk gemaakt van primaire energie in de vorm van olie, gas of kolen in de 
elektriciteitscentrales. Hiervan bereikt slechts circa 39% (bron ISSO 75) uiteindelijk het stopcontact als 
elektriciteit. Hierbij treedt dus vooraan in de keten al energieverlies op. In tegenstelling tot de 
elektrische warmtepomp, werkt de gaswarmtepomp op primaire energie. De gaswarmtepomp zet 
primaire energie, in de vorm van aardgas, direct en efficiënt om in nuttige warmte of koude. Tenslotte 
realiseert de gaswarmtepomp aanzienlijke besparingen in de energiekosten, waarbij toch sprake is 
van een volwaardig climate control systeem. 
 
Door efficiënt gebruik van de motorwarmte naast de warmtepompwarmte heeft de 
gasmotorwarmtepomp, in tegenstelling tot de elektrische warmtepompen, geen energieverslindende 
ontdooicyclussen nodig tijdens het verwarmen bij lage buitentemperaturen. 
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Aanvullende overweging voor de keuze van gasmotorwarmtepomptechniek is geweest dat in het 
huidige pand een royale gasaansluiting aanwezig is. Dit in tegenstelling tot de elektriciteitsvoorzienin. 
Naast de fors lagere energetische prestaties van elektrische warmtepompen bleek dit ook praktisch op 
bezwaren te stuiten i.v.m. de bestaande elektriciteitsaansluiting. 
 
Ventilatie en aanpassing luchtdebieten 
Het gehele gebouw wordt voorzien van mechanische ventilatie. De centrale luchtunits worden 
opgesteld op het dak en worden voorzien van hoogrendements absorptiewarmtewielen. Hiermee 
wordt naast voelbare warmte ook latente warmte teruggewonnen. Aanvullend wordt hiermee met 
name in de winter het binnenmilieu verbeterd door terugwinning van vocht uit de afvoerlucht. 
 
De ventilatie wordt per ruimte gestuurd op aanwezigheid van personen door middel van CO2 detectie 
in elke verblijfsruimte. De bezetting in een onderwijsgebouw is per ruimte zeer variabel. 
Onderwijslokalen zijn niet continue bezet door verschillende lesroosters. Verder worden de ruimten 
ook niet continue maximaal bezet. Grote ruimten zoals de aula, recreatiezaal en de examen-
/sportzalen zijn slechts gedurende korte momenten per dag volledig bezet. Door het luchtdebiet per 
ruimte te laten variëren op basis van aanwezigheid en werkelijke behoefte wordt fors bespaard op de 
transportenergie van de ventilatoren en warmtebehoefte van de ventilatie. 
 
Per verblijfsruimte wordt een variabele volumeklep geplaatst met CO2-/temperatuuropnemer in 
combinatie met hoogfrequent geregelde direct gedreven ventilatoren. Door deze maatregel wordt het 
binnenmilieu fors verbeterd. 
 
De terugverdientijd voor de recreatiezaal is relatief hoog. Dit wordt veroorzaakt omdat het luchtdebiet 
van huidige oude ventilatiesysteem niet toereikend is. In de maatregel is rekening gehouden met het 
verhogen van het luchtdebiet naar de huidige eisen. Het luchtdebiet van de examen-/sportzalen kon 
verlaagd worden ten opzichte van de huidige situatie. 
 
Ernstig knelpunt bij de uitwerking van deze maatregel is de positionering van de luchtkanalen. Door de 
bestaande beton-/balkenconstructie was het niet mogelijk de luchtkanalen binnendoor te leggen. De 
oplossing is gevonden door de nieuwe buitengevel enkele decimeters naar buiten te plaatsen en zo 
verticale schachten in de buitengevel te integreren. 
 
Aanpassen setpoints verwarming 
Feitelijk zijn dit puur energetisch beoordeeld negatieve maatregelen. In de huidige oude situatie zijn 
om het energieverbruik naar beneden bij te stellen extreem lage temperaturen ingesteld tijdens de 
nachtverlaging. Om de warmtepompen optimaal in te zetten is het nodig de setpoints aan te passen 
om te voorkomen dat tijdens het opstarten onnodige ketelvermogen wordt ingeschakeld. Verder is ten 
opzichte van de huidige situatie een langere opwarmtijd nodig en is het te ver af laten koelen van het 
gebouw niet wenselijk. Om de beoordeling zuiver te houden zijn deze maatregelen toch weergeven. 
 
Buitenverlichting 
Energieonzuinige buitenverlichting wordt vervangen. Tevens is het nodig op diverse plaatsen 
buitenverlichting bij te plaatsen.  
 
In tabel 8 is een overzicht van de opgenomen maatregelen en de energetische en financiële gevolgen 
in dit energiebesparingsonderzoek weergegeven. Het gaat hier om de effecten van de losse 
maatregelen. De effecten van pakketten maatregelen worden in de volgende paragraaf uitgebreid 
behandeld. 
 
De in de lijst kosteloos opgenomen maatregelen worden al gefinancierd vanuit de voorgenomen 
renovatie. 
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Tabel 8  Overzicht van opgenomen maatregelen voor energiebesparingsadvies 

 
 
Maatregel 

 
Investerin

g 
[€] 

 
NCW 

[€] 

 
TVT 

[jaar]  

Label  
[A++ 

t/m G] 

Energie -
besparing 

[€/jaar] 

CO2-
reducti

e 
[%/jaar] 

Isolatie buitengevel 289.517 135.870 16,1 G 9.952 7,5 
Isolatie buitengevel 71.904 -63.416 46,6 G 199 0,1 
Isolatie dak 42.519 124.411 8,3 G 3.906 2,9 
Isolatie vloer boven 
fietsenstallingen 

90.990 21.423 17,8 G 2.630 2,0 

Vervangen enkel glas door 
HR++ beglazing 

161.568 122.324 14,4 G 6.642 5,0 

Vervangen enkel glas door 
HR++ beglazing 

167.690 117.554 14,7 G 6.674 5,0 

Vervangen enkel glas door 
HR++ beglazing 

9.884 11.835 12,5 G 508 0,4 

Vervangen enkel glas door 
HR++ beglazing 

18.117 1.152 19,3 G 451 0,3 

Isolatie vulpanelen 31.910 48.393 11,4 G 1.879 1,4 
Verlichting leertorens 84.890 63.636 12,8 G 5.385 8,4 
Verlichting sportzalen 21.965 27.007 10,5 G 1.761 2,7 
Verlichting aula en 
docentenkamer 

6.785 -4.724 43,7 G 71 0,1 

Verlichting recreatiezaal 11.705 1.610 18,2 G 452 0,7 
Gasmotorwarmtepomp icm HR 
ketel leertorens 

144.000 299.394 9,9 F 10.374 7,8 

Gasmotorwarmtepomp icm HR 
ketel sportzalen 

72.000 136.167 10,4 G 4.870 3,7 

Gasmotorwarmtepomp icm HR 
ketel aula/docenten 

50.400 33.997 14,9 G 1.975 1,5 

Gasmotorwarmtepomp icm HR 
ketel recreatie 

40.800 -849 20,2 G 935 0,7 

Ventilatie leertorens i.c.m. CO2 
debietregeling 

120.000 80.312 16,0 G 2.306 -3,7 

Ventilatie sportzalen i.c.m. CO2 
debietregeling 

20.000 171.170 3,8 G 4.811 4,4 

Ventilatie aula/docenten i.c.m. 
CO2 debietregeling 

30.000 60.987 10,4 G 1.923 1,0 

Ventilatie recreatie i.c.m. CO2 
debietregeling 

20.000 -10.927 26,7 G 76 -0,3 

Aanpassen luchtdebiet 
sportzalen 

0 131.459 0,0 G 3.431 3,4 

Aanpassen luchtdebiet 
recreatiezaal 

0 -28.996 n.v.t. G -794 -0,9 

Aanpassen setpoints 
verwarming leertorens 

0 -
942.740 

n.v.t. G -22.111 -16,8 

Aanpassen setpoints 
verwarming sportzalen 

0 -
226.242 

n.v.t. G -5.301 -4,0 

Aanpassen setpoints 
verwarming aula/docenten 

0 -
180.277 

n.v.t. G -4.226 -3,2 

Aanpassen setpoints 0 - n.v.t. G -5.387 -4,1 
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verwarming recreatiezaal 229.913 
Buitenverlichting leertorens 0 2.407 0,0 G 77 0,1 
Buitenverlichting sportzalen 0 -5.013 n.v.t. G -161 -0,2 
Buitenverlichting 
aula/docentenkamer 

0 109 0,0 G 4 0,0 

Buitenverlichting recreatiezaal 0 5.891 0,0 G 189 0,3 
 

6.4 Aanbevolen maatregelpakketten 

6.4.1 Overzicht van maatregelpakketten 
 
In deze paragraaf worden de aanbevolen pakketten met maatregelen voor het gebouw behandeld. In 
de verschillende subparagrafen zijn de gegevens over de samenstelling van de pakketen, de 
verwachte energiebesparing, de financiële gevolgen en de gevolgen voor het thermische comfort 
weergegeven. 
 
In tabel 9 wordt de samenstelling van de pakketten weergegeven met de bijbehorende kosten en 
subsidie per maatregel. 
 

Tabel 9  Overzicht van de aanbevolen pakketten met maatregelen 

Maatregelpakket  Maatregelen  Kosten [ €] Subsidie 
[€] 

Pakket Goud Isolatie buitengevel 289.517 0 
  Isolatie buitengevel 71.904 0 
  Isolatie dak 42.519 0 
  Isolatie vloer boven 

fietsenstallingen 
90.990 0 

  Vervangen enkel glas door HR++ 
beglazing 

161.568 0 

  Vervangen enkel glas door HR++ 
beglazing 

167.690 0 

  Vervangen enkel glas door HR++ 
beglazing 

9.884 0 

  Vervangen enkel glas door HR++ 
beglazing 

18.117 0 

  Isolatie vulpanelen 31.910 0 
  Verlichting leertorens 84.890 0 
  Verlichting sportzalen 21.965 0 
  Verlichting aula en docentenkamer 6.785 0 
  Verlichting recreatiezaal 11.705 0 
  Gasmotorwarmtepomp icm HR 

ketel leertorens 
144.000 0 

  Gasmotorwarmtepomp icm HR 
ketel sportzalen 

72.000 0 

  Gasmotorwarmtepomp icm HR 
ketel aula/docenten 

50.400 0 

  Gasmotorwarmtepomp icm HR 
ketel recreatie 

40.800 0 

  Ventilatie leertorens i.c.m. CO2 
debietregeling 

120.000 0 
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  Ventilatie sportzalen i.c.m. CO2 
debietregeling 

20.000 0 

  Ventilatie aula/docenten i.c.m. 
CO2 debietregeling 

30.000 0 

  Ventilatie recreatie i.c.m. CO2 
debietregeling 

20.000 0 

  Aanpassen luchtdebiet sportzalen 0 0 
  Aanpassen luchtdebiet 

recreatiezaal 
0 0 

  Aanpassen setpoints verwarming 
leertorens 

0 0 

  Aanpassen setpoints verwarming 
sportzalen 

0 0 

  Aanpassen setpoints verwarming 
aula/docenten 

0 0 

  Aanpassen setpoints verwarming 
recreatiezaal 

0 0 

  Buitenverlichting leertorens 0 0 
  Buitenverlichting sportzalen 0 0 
  Buitenverlichting 

aula/docentenkamer 
0 0 

  Buitenverlichting recreatiezaal 0 0 
 

6.4.2 Verwachte energiebesparing 
 
In figuur 4 is de primaire energiebesparing in procenten ten opzichte van de huidige situatie 
weergegeven. Bij de energieberekeningen is uitgegaan van het referentieklimaat TRY De Bilt om de 
weersinvloed van verschillende jaren te voorkomen. 
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Figuur 4 Relatieve energiebesparing ten opzichte van de huidige situatie 
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Voorts wordt in tabel 10 de energiebesparing in procenten voor gas, elektriciteit en warmte 
afzonderlijk gepresenteerd. 
 

Tabel 10 Relatieve energiebesparing ten opzichte van de huidige situatie 

 
Maatregelpakket 

Gas 
besparing 

Elektr.  
besparing 

Huidige situatie 0,0 0,0 
Pakket Goud 62,9 % 3,0 % 
 
Om een indicatie te geven van de besparingen, worden de berekende energiegebruiken voor zowel 
de huidige situatie als de maatregelpakketten in tabel 11 weergegeven. 
 

Tabel 11 Energiegebruik van de maatregelpakketten en de huidige situatie 

 
Maatregelpakket 

Gas 
[m 3/jaar] 

Elektr.  
[kWh/jaar] 

Huidige situatie 126.697 335.749 
Pakket Goud 47.042 325.586 
 
De maatregelpakketten hebben ook invloed op het energielabel. In de staafdiagram in figuur 5 en in 
tabel 22 wordt hiervan een samenvatting gegeven. 
 

0,63

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Pakket Goud

energie-index [-]

Energie-index per maatregelpakket

 

Figuur 5 Energie-index van de maatregelpakketten 

 

Tabel 12 Energielabel van de maatregelpakketten 

Maatregelpakket  EI [-] E.label  
Huidige situatie 1,96 G 
Pakket Goud 0,63 A+ 
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6.4.3 Verwachte reductie CO 2 emissie en energieverbruik 
 
Door toepassing van verregaande energiebesparende maatregelen in combinatie met een algehele 
verbetering van het binnenmilieu wordt de jaarlijkse CO2 emissie fors gereduceerd. In onderstaande 
grafiek is de CO2 emissie van de huidige en nieuwe situatie weergegeven. 
 

Samenvatting - CO2 emissie adviesberekening

emissie [kg CO2]

0 48000 96000 144000 192000 240000 288000 336000 384000 432000 480000

449205

290532

huidig

variant 1

 
Bij een bruto vloeroppervlak van 14.729,8 m2 resulteert dit in een CO2 emissie van 19,7 kg/m2. 
 
Het jaarlijkse energieverbruik in MJ is weergegeven in onderstaande grafiek. 
 

Samenvatting - Primair energiegebruik adviesberekening

energie [MJ]

0 770000 1540000 2310000 3080000 3850000 4620000 5390000 6160000 6930000 7700000

7555151

4443415

huidig

variant 1

 
 
De jaarlijkse energiebesparing bedraagt hiermee 3.111.736 MJ. 
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6.4.4 Verwachte kostenbesparing 
 
Met behulp van de EPA-U software zijn financiële berekeningen voor de maatregelpakketten 
uitgevoerd. In figuur 6 worden de terugverdientijden per pakket weergegeven. Bij deze 
terugverdientijden is rekening gehouden met inflatie, stijging van energieprijzen en een rente op de 
investering. 
 

18,04

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Pakket Goud

terugverdientijd [jaar]

Terugverdientijd per maatregelpakket

 

Figuur 6 Terugverdientijden van de maatregelpakketten 

 
Voorts vindt u in figuur 7 de netto contante waarde van de pakketten met maatregelen. Een waarde 
boven nul euro betekent een positieve investering. 
 

311.384,88

0,00 50.000,00 100.000,00150.000,00200.000,00250.000,00300.000,00350.000,00

Pakket Goud

NCW [euro]

Netto Contante Waarde per maatregelpakket

 

Figuur 7 Netto Contante Waarde van de maatregelpakketten 
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In tabel 13 worden diverse financiële kengetallen voor de pakketten opgesomd. De eenvoudige 
terugverdientijd (ETVT), de terugverdientijd verdisconteerd met rente, inflatie en stijging van 
energieprijzen (TVT), de netto contante waarde (NCW), de interne rentabiliteit (IR) en de gemiddelde 
boekhoudkundige rentabiliteit (GBR). 
 

Tabel 13 Financiële kengetallen voor de maatregelpakketten 

 
Maatregelpakket 

ETVT 
[jaar] 

TVT 
[jaar] 

NCW 
[€] 

IR 
[%] 

GBR 
[%] 

Pakket Goud 35,2 18,0 311.384,9 6,0 % 22,2 % 
 
Voor de kostenbesparing per energiedrager biedt tabel 14 een overzicht. De genoemde 
kostenbesparingen zijn berekend op basis van het referentieklimaat en kunnen in het werkelijke 
klimaat per jaar afwijken. 
 

Tabel 14 Besparing op de energiekosten van de maatregelpakketten 

 
Maatregelpakket 

Gas 
[€/jaar] 

Elektr.  
[€/jaar] 

Warmte  
[€/jaar] 

Totaal  
[€/jaar] 

Pakket Goud 41.723 1.112 0 42.835 
 
Voor de financiële kengetallen is met de energieprijzen volgens tabel 15 gerekend. Voor de 
economische gegevens is gerekend met de waarden volgens tabel 16. 
 

Tabel 15 Gehanteerde energieprijzen voor de financiële berekeningen 

 
Maatregelpakket 

Gas 
[€/m 3] 

Elektr.  
[€/kWh] 

Warmte  
[€/GJ] 

Stijging  
[%/jaar] 

Pakket Goud 0,40 0,10 0,00 10,0% (gas) 
7,0% (elektra) 

 
Bovengenoemde energieprijzen zijn exclusief energiebelasting en BTW. Deze toeslagen zijn in de 
besparingsberekeningen wel meegenomen. Hiervoor zijn de huidige wettelijk vastgestelde  
belastingen en percentages aangehouden. 
 

Tabel 16 Economische gegevens voor de financiële berekeningen 

 
Maatregelpakket 

Investering  
[€] 

EIA 
[€] 

Looptijd  
[jaar] 

Inflatie  
[%/jaar] 

Disconto  
[%/jaar] 

Belasting  
[%] 

Pakket Goud 1.506.642 0 20 2,5 % 5,0 % 0,0 % 
 

6.4.5 Gevolgen voor verblijfscomfort, binnenklimaat  en luchtkwaliteit 
 
Alle maatregelen hebben een positief effect op het verblijfscomfort, binnenklimaat en luchtkwaliteit. 
Resumerend kan getipt worden aan klasse A uit het Programme van Eisen Frissen Scholen van 
SenterNovem. 
 
Beoordeling van het thermische comfort in de zomer en winter conform ISSO 89 en systematiek 
SenterNovem (Energie Binnenmilieu Advies, EBA) resulteren in label A voor de onderwijsruimten. Dit 
wordt bereikt door toepassing van actieve koeling, centrale luchtbehandeling, thermische isolatie, 
HR++ glas en regeling per ruimte. 
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Beoordeling van de luchtverversing conform ISSO 89 en systematiek SenterNovem (Energie 
Binnenmilieu Advies, EBA) resulteert eveneens in label A. 
 
Tenslotte wordt in figuur 8 het aantal sectoren met een laag, matig en hoog risico op 
temperatuuroverschrijding getoond. Het risico op te hoge binnentemperaturen kan bij voorkeur door 
passieve maatregelen worden verlaagd. Voorbeelden zijn zonwering, glas met zonwerende coating, 
nachtventilatie en een efficiënter gebruik van verlichting en apparatuur. Wanneer passieve 
maatregelen niet het gewenste effect hebben, kan een koelinstallatie worden ingezet. 
 

4

0

0

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Pakket Goud

aantal sectoren [-]

Risico op temperatuuroverschrijding per maatregelpa kket

hoog [-] matig [-] laag [-]

 

Figuur 8 Risico op temperatuuroverschrijdingen van de maatregelpakketten 

 
 



Dijkoraad 
 

 
 

 

 
AD063 Rapportage Energie Prestatie Advies  Pagina 29 van 42 
 

7 Bijlage: Tekeningen 

 
Voor de berekening is naast een uitgebreide gebouwopname gebruik gemaakt van de volgende 
tekeningen: 
 
Bouwkundig 
V-01 Begane grond bestaande situatie d.d. 14-04-2008 van Te Kiefte Architecten 
V-02 Eerste verdieping bestaande situatie d.d. 14-04-2008 van Te Kiefte Architecten 
V-03 Tweede verdieping bestaande situatie d.d. 14-04-2008 van Te Kiefte Architecten 
V-04 Derde verdieping bestaande situatie d.d. 14-04-2008 van Te Kiefte Architecten 
8-6 Hoogtedoorsneden revisie d.d. december 1973 van Archtitectenbureau G.A. Heldoorn 
8-7 Zuid- en oostgevel revisie d.d. december 1973 van Archtitectenbureau G.A. Heldoorn 
8-8 Noord- en westgevel revisie d.d. december 1973 van Archtitectenbureau G.A. Heldoorn 
 
Werktuigkundig 
W02 Principeschema WTB installaties d.d. 10-07-2002 van Van Dorp Installaties Deventer 
 
Elektrotechnisch 
446-67 Installatie begane grond revisie 24-03-1975 van Nagtglas Versteeg 
446-68 Installatie eerste verdieping revisie 24-03-1975 van Nagtglas Versteeg 
446-69 Installatie tweede verdieping revisie 24-03-1975 van Nagtglas Versteeg 
446-70 Installatie derde verdieping revisie 24-03-1975 van Nagtglas Versteeg 
2Q132 Lichtinstallatie uitbreiding d.d. 28-10-1985 van GTI Deventer 
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8  Bijlage: Gebouwgegevens 

8.1 Bouwkundig 
 
Gevels, ramen, vloeren, daken en deuren zijn allemaal bouwkundige constructies. De isolatiewaarde 
van een constructie bepaalt voor een aanzienlijk deel hoeveel warmte uit het gebouw naar buiten kan 
ontsnappen. Bij een hogere isolatiewaarde is minder verwarmingsenergie benodigd, maar kan wel de 
koelbehoefte vergroten.  
 
In tabel 1 zijn de thermische eigenschappen van de bouwkundige constructies van het gebouw 
weergegeven. De Rc-waarde wordt gebruikt voor dichte constructies: hoe hoger de waarde, hoe 
hoger de isolatiegraad. Voor ramen (en soms voor dichte constructies) wordt de U-waarde 
gehanteerd: hoe lager de U-waarde, hoe hoger de isolatiegraad. Tenslotte staat de ZTA-waarde voor 
het percentage zonlicht dat door een raam naar binnen kan komen. 
 

Tabel 1  Bouwkundige constructies in het gebouw 

 
Constructie 

 
Type 

Rc  
[m 2K/W] 

U  
[m 2K/W] 

ZTA 
[%] 

Buitengevel Wand 0,36     
Buitengevel met 
spouwisolatie 

Wand 1,50     

Dak Dak 1,22     
Vloer Vloer 0,17     
Vloer boven buiten Vloer 0,82     
Raam met BZW Raam   5,10 80 
Raam zonder BZW Raam   5,10 80 
Raam met stalen 
kozijn 

Raam   6,20 80 

Paneel Paneel 0,17     
Raam zonder BZW 
grote luifel 

Raam   5,10 80 

Daklicht aula Raam   3,20 70 
 
Voor het bepalen van het energiecertificaat voor het gebouw, moet het ISSO beslisdiagram worden 
toegepast op de bouwkundige constructies. In tabel 2 worden de beslissingen per constructie 
samengevat. 

Tabel 2  Verantwoording ISSO-beslisdiagram voor constructies  

Constructie  Beslissingen  
Buitengevel Geen isolatie Spouw aanwezig   
Buitengevel met 
spouwisolatie 

5 cm isolatie     

Dak 4 cm isolatie     
Vloer Isolatie onbekend Bouwperiode 

1965-1975 
  

Vloer boven buiten 2 cm isolatie Spouw aanwezig   
Raam met BZW Hout of kunststof Enkel glas    
Raam zonder BZW Hout of kunststof Enkel glas    
Raam met stalen 
kozijn 

Metaal Enkel glas    
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Paneel Geen isolatie     
Raam zonder BZW 
grote luifel 

Hout of kunststof Enkel glas    

Daklicht aula Hout of kunststof Dubbel glas 
zonder coating 

  

 

8.2 Werktuigkundige installaties 

8.2.1 Overzicht werktuigkundige installaties 
 
Eén of meerdere klimaatinstallaties hebben als taak het gebouw behaaglijk te houden. Voor dit 
energie-onderzoek is het gebouw in één of meerdere energiesectoren onderverdeeld. Elke 
energiesector is aangesloten op een klimaatinstallatie. De kwaliteit van de klimaatinstallatie bepaalt 
voor een belangrijk deel uw energiegebruik. In tabel 3 wordt een overzicht gepresenteerd van de 
klimaatinstallaties in het gebouw. In de volgende subparagrafen worden deze installaties nader 
omschreven. 
 

Tabel 3  Overzicht klimaatinstallaties in het gebouw 
Klimaatinstallatie  Opp. [m 2] Vent  Verw  Koel  Tap Bev  Zon 
Leertorens 7.142,0 Natuurlijke 

ventilatie 
X   X     

Examen-/sportzalen 2.019,0 Mechanische 
balans 

X   X     

Aula en 
docentenkamer 

1.040,0 Mechanische 
afzuiging 

X   X     

Recreatiezaal 716,0 Mechanische 
balans 

X   X     

 

8.2.2 Ventilatievoorzieningen 
 
Ventilatie is noodzakelijk voor een gezond gebouw. Naast aanvoer van verse lucht, kan de 
ventilatielucht ook worden gebruikt om het gebouw te verwarmen, koelen of bevochtigen. Ventilatie 
kan op natuurlijke wijze bijvoorbeeld met te openen ramen of luchtroosters plaats vinden. Daarnaast 
kunnen ook ventilatoren worden ingezet, men spreekt dan van een mechanisch ventilatiesysteem. 
Wanneer sprake is van zowel mechanische toevoer als afvoer, dan is er warmteterugwinning mogelijk: 
de warmte uit de afvoerlucht kan worden gebruikt om de toevoerlucht voor te verwarmen. In tabel 4 
wordt het ventilatiesysteem van het gebouw samengevat. 
 
Tabel 4  Ventilatievoorzieningen in het gebouw 
Klimaatinstallatie  Systeem  Voorziening in 

gevel 
Warmteterugwinning  

Leertorens Natuurlijke ventilatie Val/klepramen Geen 
Examen-/sportzalen Mechanische balans Val/klepramen Geen 
Aula en 
docentenkamer 

Mechanische afzuiging Val/klepramen Geen 

Recreatiezaal Mechanische balans Val/klepramen Geen 
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8.2.3 Ruimteverwarming 
 
Om de ruimtes in het gebouw te verwarmen, is er een warmte-opwekker nodig. Voorts moet de 
warmte naar de ruimtes worden gedistribueerd, waar het door middel van bijvoorbeeld radiatoren, 
convectoren of luchtroosters wordt afgegeven. In tabel 5 zijn de belangrijkste gegevens van de 
verwarmingsinstallatie weergegeven. 
 

Tabel 5  Ruimteverwarming in het gebouw 

Klimaatinstallatie  Opwekking  Distributie  Pompregeling  
Leertorens HR107-gasketel + VR-gasketel Water >50% autom. 

aan/uitregeling 
Examen-/sportzalen HR107-gasketel + VR-gasketel Water en lucht >50% autom. 

aan/uitregeling 
Aula en 
docentenkamer 

HR107-gasketel + VR-gasketel Water en lucht >50% autom. 
aan/uitregeling 

Recreatiezaal HR107-gasketel + VR-gasketel Water en lucht >50% autom. 
aan/uitregeling 

 

8.2.4 Ruimtekoeling 
 
In veel utiliteitsgebouwen is koeling aanwezig om te voorkomen dat het gebouw in de zomer te warm 
wordt. Net als bij ruimteverwarming, moet voor ruimtekoeling de koude worden opgewekt en 
getransporteerd naar de gekoelde ruimtes (zie tabel 6). 
 

Tabel 6  Ruimtekoeling in het gebouw 

Klimaatinstallatie  Opwekking  Distributie  Pompre geling  
Leertorens Geen koeling     
Examen-/sportzalen Geen koeling     
Aula en 
docentenkamer 

Geen koeling     

Recreatiezaal Geen koeling     
 

8.2.5 Warm tapwater 
 
Voor het bereiden van warm tapwater kunnen allerlei opwekkers worden gebruikt. Hoe verder de 
tappunten van deze opwekker verwijderd zijn, hoe meer energie verloren gaat in de 
warmwaterleidingen. In tabel 7 wordt de warmtapwaterinstallatie beschreven. 
 

Tabel 7  Warmtapwaterbereiding in het gebouw 

Klimaatinstallatie  Opwekking  Distributie  
Leertorens Elektrische boiler Tappunten binnen 3 meter 
Examen-/sportzalen Gasboiler Circulatieleiding 
Aula en 
docentenkamer 

Elektrische boiler Tappunten binnen 3 meter 

Recreatiezaal Elektrische boiler Tappunten binnen 3 meter 
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8.2.6 Bevochtiging 
 
In sommige gebouwen vindt bevochtiging van de lucht plaats. Hiervoor zijn verschillende systemen 
beschikbaar. In tabel 8 worden gegevens voor de eventuele bevochtiging van het gebouw 
weergegeven. 
 

Tabel 8  Bevochtiging in het gebouw 

Klimaatinstallatie  Systeem  Distributie  Vochtt erugw.  
Leertorens Geen bevochtiging     
Examen-/sportzalen Geen bevochtiging     
Aula en 
docentenkamer 

Geen bevochtiging     

Recreatiezaal Geen bevochtiging     
 

8.2.7 Zonne-energie 
 
Het laatste onderdeel van de klimaatinstallatie is zonne-energie. Hieronder worden zonnecollectoren 
(thermisch) en zonnepanelen (elektrisch) beschouwd. In tabel 9 worden de zonnesystemen van het 
gebouw opgesomd. 
 

Tabel 9  Zonne-energie toegepast in het gebouw 

Klimaatinstallatie  Opp. [m 2] Systeem  Specificatie  
-    
 

8.3 De energiesectoren 

8.3.1 Organisatie en gebruik 
 
De organisatie en het gebruik van het gebouw bepaalt in belangrijke mate het energiegebruik van het 
gebouw. Bij een hoge personele bezetting, lange gebruikstijden, en hoge temperatuurinstellingen zal 
het energiegebruik hoog zijn. In tabel 10 wordt de indeling in energiesectoren met de bijbehorende 
netto gebruiksoppervlaktes en gebruiksfuncties gepresenteerd. 
 

Tabel 10 Overzicht energiesectoren met bijbehorende oppervlaktes en gebruiksfuncties 

Energiesector  NVO [m 2] Gebruiksfun ctie  
Leertorens 7.142,0 Onderwijs 
Examen-/sportzalen 2.019,0 Onderwijs/sport (anders) 
Aula en 
docentenkamer 

925,0 Bijeenkomst 

  115,0 Kantoor 
Recreatiezaal 716,0 Onderwijs/bijeenkomst 
 
Voorts wordt in tabel 11 de personele bezetting per energiesector opgesomd. De bezettingsgraad 
staat voor het gemiddelde percentage van de personen die tijdens de gebruikstijden (zie tabel 12) 
daadwerkelijk aanwezig zijn. 
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Tabel 11 Personele bezetting van het gebouw 

Energiesector  Personen [ -
] 

Bezettingsgraad 
[%] 

Leertorens 1.000 40 
Examen-/sportzalen 150 40 
Aula en 
docentenkamer 

600 40 

Recreatiezaal 400 40 
 

Tabel 12 Gebruikstijden van de energiesectoren 

Energiesector  Weken/jaar  Dagen/week  Uren/dag  Onderbreking  
Leertorens 40 5 7.00 tot 16.00 

uur 
2 
zomermaanden 

Examen-/sportzalen 40 5 7.00 tot 16.00 
uur 

geen 

Aula en 
docentenkamer 

40 5 7.00 tot 16.00 
uur 

geen 

Recreatiezaal 40 5 7.00 tot 16.00 
uur 

geen 

 
Tenslotte worden in tabel 13 de gemiddelde binnentemperaturen getoond. De gemiddelde 
binnentemperatuur tijdens gebruikstijd liggen veelal rondom de ingestelde temperaturen (setpoints) 
van de klimaatinstallatie. Voor ruimteverwarming wordt ook rekening gehouden met de temperatuur 
buiten gebruikstijd. Deze temperatuur kan afwijken van de ingestelde temperatuur van de 
klimaatinstallatie. Wanneer de nachttemperatuur op 15 °C staat ingesteld, betekent dat niet dat het ’s  
nacht ook altijd gemiddeld deze temperatuur is. 
 

Tabel 13 Gemiddelde binnentemperaturen van de energiesectoren 

 
Energiesector 

Tijdens gebruik  
verwarming [°C] 

Buiten gebruik  
verwarming 
[°C] 

Tijdens 
gebruik 
koeling [°C] 

Leertorens 20,0 11,0 35,0 
Examen-/sportzalen 20,0 12,0 35,0 
Aula en 
docentenkamer 

20,0 11,0 35,0 

Recreatiezaal 18,0 8,0 35,0 
 

8.3.2 Afmetingen en constructies 
 
In tabel 14 zijn alle afmetingen van de bouwkundige constructies in het gebouw met de bijbehorende 
oriëntaties en begrenzingen weergegeven. De isolerende eigenschappen van deze constructies kunt 
u vinden in paragraaf  9.1. 
 

Tabel 14 Afmetingen, oriëntaties en begrenzingen van de bouwkundige constructies 

Energiesector  Opp [m 2] Constructie  Orientatie  Begrenzing  
Leertorens 1.912,5 Dak Horizontaal Buitenlucht 
  1.599,5 Vloer Horizontaal Kruipruimte 
  313,0 Vloer boven buiten Horizontaal Buitenlucht 
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  146,1 Buitengevel Noord Buitenlucht 
  71,7 Raam zonder BZW Noord Buitenlucht 
  23,0 Paneel Noord Buitenlucht 
  101,5 Buitengevel Oost Buitenlucht 
  72,0 Raam met BZW Oost Buitenlucht 
  28,8 Paneel Oost Buitenlucht 
  46,8 Buitengevel Zuid Buitenlucht 
  50,2 Raam met BZW Zuid Buitenlucht 
  21,3 Paneel Zuid Buitenlucht 
  48,2 Buitengevel West Buitenlucht 
  57,6 Raam met BZW West Buitenlucht 
  23,0 Paneel West Buitenlucht 
  228,2 Buitengevel Noord Buitenlucht 
  345,6 Raam zonder BZW Noord Buitenlucht 
  73,0 Paneel Noord Buitenlucht 
  324,1 Buitengevel Oost Buitenlucht 
  199,8 Raam met BZW Oost Buitenlucht 
  41,0 Paneel Oost Buitenlucht 
  228,9 Buitengevel Zuid Buitenlucht 
  158,4 Raam met BZW Zuid Buitenlucht 
  33,4 Paneel Zuid Buitenlucht 
  215,0 Buitengevel West Buitenlucht 
  201,6 Raam met BZW West Buitenlucht 
  42,6 Paneel West Buitenlucht 
  6,0 Buitengevel Noord Buitenlucht 
  11,5 Raam zonder BZW Noord Buitenlucht 
  6,0 Buitengevel Oost Buitenlucht 
  11,5 Raam zonder BZW Oost Buitenlucht 
  28,0 Buitengevel Zuid Buitenlucht 
  7,0 Buitengevel West Buitenlucht 
  17,5 Raam zonder BZW West Buitenlucht 
  5,0 Buitengevel Noord Buitenlucht 
  47,5 Raam zonder BZW Noord Buitenlucht 
  40,0 Buitengevel Oost Buitenlucht 
  47,5 Raam zonder BZW Oost Buitenlucht 
  129,3 Buitengevel Zuid Buitenlucht 
  31,7 Raam zonder BZW Zuid Buitenlucht 
  8,3 Buitengevel West Buitenlucht 
  79,2 Raam zonder BZW West Buitenlucht 
Examen-/sportzalen 961,5 Dak Horizontaal Buitenlucht 
  845,3 Vloer boven buiten Horizontaal Buitenlucht 
  116,3 Vloer Horizontaal Constante 

temperatuur... 
  198,1 Buitengevel Noord Buitenlucht 
  122,6 Raam zonder BZW Noord Buitenlucht 
  88,3 Buitengevel met 

spouwisolatie 
Noord Buitenlucht 

  132,4 Buitengevel Oost Buitenlucht 
  6,7 Raam zonder BZW Oost Buitenlucht 
  247,7 Buitengevel met 

spouwisolatie 
Oost Buitenlucht 

  262,8 Buitengevel Zuid Buitenlucht 
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  129,6 Raam met BZW Zuid Buitenlucht 
  16,6 Raam zonder BZW Zuid Buitenlucht 
  71,7 Buitengevel West Buitenlucht 
  57,6 Raam met BZW West Buitenlucht 
  348,8 Buitengevel met 

spouwisolatie 
West Buitenlucht 

  10,5 Buitengevel Noord Buitenlucht 
  67,5 Raam zonder BZW Noord Buitenlucht 
  60,0 Buitengevel Oost Buitenlucht 
  11,3 Buitengevel Zuid Buitenlucht 
  66,7 Raam zonder BZW Zuid Buitenlucht 
Aula en 
docentenkamer 

661,7 Dak Horizontaal Buitenlucht 

  46,3 Daklicht aula Horizontaal Buitenlucht 
  32,0 Vloer boven buiten Horizontaal Buitenlucht 
  775,7 Vloer Horizontaal Kruipruimte 
  7,0 Buitengevel Oost Buitenlucht 
  9,4 Raam zonder BZW 

grote luifel 
Oost Buitenlucht 

  6,1 Raam met BZW Oost Buitenlucht 
  4,5 Paneel Oost Buitenlucht 
  71,9 Buitengevel Zuid Buitenlucht 
  59,9 Raam met stalen 

kozijn 
Zuid Buitenlucht 

  36,7 Raam met BZW Zuid Buitenlucht 
  11,0 Paneel Zuid Buitenlucht 
  74,1 Buitengevel West Buitenlucht 
  28,4 Buitengevel Oost Buitenlucht 
  7,7 Buitengevel Zuid Buitenlucht 
  27,8 Raam zonder BZW Zuid Buitenlucht 
  31,2 Buitengevel West Buitenlucht 
Recreatiezaal 716,2 Dak Horizontaal Buitenlucht 
  601,7 Vloer boven buiten Horizontaal Buitenlucht 
  27,8 Vloer boven buiten Horizontaal Onverwarmde 

bovenliggende 
verdieping 

  62,1 Buitengevel Noord Buitenlucht 
  44,7 Raam zonder BZW Noord Buitenlucht 
  22,8 Buitengevel Oost Buitenlucht 
  80,3 Buitengevel Zuid Buitenlucht 
  50,2 Raam zonder BZW 

grote luifel 
Zuid Buitenlucht 

  9,6 Raam met BZW Zuid Buitenlucht 
  2,3 Paneel Zuid Buitenlucht 
  56,6 Buitengevel West Buitenlucht 
  50,2 Raam zonder BZW 

grote luifel 
West Buitenlucht 

 

8.3.3 Klimatisering 
 
Elke energiesector is aangesloten op een klimaatinstallatie. Tabel 15 biedt een overzicht van de 
energiesectoren en klimaatinstallaties. In dit overzicht wordt ook vermeld van welke installatie-
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onderdelen de energiesector gebruikmaakt. Voor meer informatie over de klimaatinstallaties, kunt u 
paragraaf 9.2 raadplegen. 
 

Tabel 15 Klimatisering van de energiesectoren 

Energiesector  Klimaatinstallatie  Verw  Koel  Tap Bev  Zon 
Leertorens Leertorens X   X     
Examen-/sportzalen Sportzalen X   X     
Aula en 
docentenkamer 

Aula en 
docentenkamer 

X   X     

Recreatiezaal Recreatiezaal X   X     
 
Vervolgens geeft tabel 16 het ventilatiesysteem en de bijbehorende ventilatievouden per 
energiesector weer. Een ventilatievoud van bijvoorbeeld 2,0 betekent dat in een uur evenveel verse 
lucht wordt ingeblazen als twee keer de inhoud van de energiesector. Het getal tussen haakjes geeft 
het ventilatievoud buiten gebruikstijden weer. 
 

Tabel 16 Ventilatiegegevens van de energiesectoren 

Energiesector  Systeem  Natuurlijke 
ventilatie [-/h] 

Mechanisch
e ventilatie [-
/h] 

Warmteterug
-winning 

Leertorens Natuurlijke ventilatie 0,75 (0,00) 0,00 (0,00) Geen 
Examen-/sportzalen Mechanische balans 0,38 (0,00) 2,65 (0,00) Geen 
Aula en 
docentenkamer 

Mechanische afzuiging 0,94 (0,00) 3,60 (0,00) Geen 

Recreatiezaal Mechanische balans 0,38 (0,00) 2,55 (0,00) Geen 
 

8.3.4 Opgestelde apparatuur 
 
Naast de klimaatinstallatie bevindt zich ook andere apparatuur in het gebouw. Voorbeelden zijn 
computers, kopieermachines, telefooncentrales e.d. Deze apparaten verbruiken veelal elektriciteit, 
maar soms ook gas of stoom. Voorts geven deze apparaten ook warmte af in het gebouw. In tabel 17 
wordt de opgestelde apparatuur per energiesector weergegeven. 
 

Tabel 17 Overige apparatuur in de energiesectoren 

Energiesector  Apparaat  Type Jaarlijks verbruik  
Leertorens Buiten-

/terreinverlichting 
(150W) 4.000 uur/jr 

Elektrisch apparaat 6,0 x 600,0 kWh 

  Buiten-
/terreinverlichting 
(125W) 4.000 uur/jr 

Elektrisch apparaat 6,0 x 500,0 kWh 

  Buiten-
/terreinverlichting (TL 
8W) 4.000 uur/jr 

Elektrisch apparaat 3,0 x 32,0 kWh 

  ICT pc met  TFT 
scherm                               
125 kwh/j 

Elektrisch apparaat 114,0 x 125,0 kWh 

  ICT pc met 
beeldscherm                                
200 kwh/j 

Elektrisch apparaat 122,0 x 200,0 kWh 
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  Beamer Elektrisch apparaat 30,0 x 50,0 kWh 
  ICT Kopieer apparaat                                    

780 kwh/j 
Elektrisch apparaat 12,0 x 780,0 kWh 

  ICT Laser printer                                           
170 kwh/j 

Elektrisch apparaat 6,0 x 170,0 kWh 

  Vaatwasmachine Elektrisch apparaat 1,0 x 305,0 kWh 
  Alarmcentrale Elektrisch apparaat 1,0 x 400,0 kWh 
  Bakoven Elektrisch apparaat 7,0 x 21,0 kWh 
  Boorkolom 600 W 

(handvaardigheid) 
Elektrisch apparaat 10,0 x 50,0 kWh 

  Diepvrieskist/-kast Elektrisch apparaat 1,0 x 350,0 kWh 
  DVD/Video speler Elektrisch apparaat 34,0 x 10,0 kWh 
  HIFI Elektrisch apparaat 33,0 x 23,0 kWh 
  Koelkast zonder 

vriesvak 
Elektrisch apparaat 6,0 x 198,0 kWh 

  Koffiezetapparaat Elektrisch apparaat 1,0 x 80,0 kWh 
  Televisie Elektrisch apparaat 12,0 x 207,0 kWh 
  Machine 600 W 

(handvaardigheid) 
Elektrisch apparaat 10,0 x 50,0 kWh 

  Magnetron Combi Elektrisch apparaat 3,0 x 96,0 kWh 
  Telefooncentrale Elektrisch apparaat 1,0 x 600,0 kWh 
  Soldeerapparaat 200 W 

(handvaardigheid) 
Elektrisch apparaat 10,0 x 15,0 kWh 

  Wasmachine Elektrisch apparaat 1,0 x 231,0 kWh 
  Lift 630 kg Tractie                                     

5.000 kWh/j 
Elektrisch apparaat 1,0 x 5.000,0 kWh 

  Geluidsinstallatie/verste
rker 

Elektrisch apparaat 2,0 x 64,0 kWh 

  Beeldscherm 
camerabewaking 

Elektrisch apparaat 13,0 x 160,0 kWh 

  Camera (beveiliging) Elektrisch apparaat 13,0 x 40,0 kWh 
  Telefooncentrale Elektrisch apparaat 1,0 x 600,0 kWh 
  Snoepautomaat Elektrisch apparaat 1,0 x 150,0 kWh 
  Zanginstallatie Elektrisch apparaat 6,0 x 16,0 kWh 
  Muziekinstrumenten Elektrisch apparaat 1,0 x 500,0 kWh 
  Koelunit mediatheek Elektrisch apparaat 1,0 x 1.000,0 kWh 
  Koelunit serverruimte Elektrisch apparaat 1,0 x 625,0 kWh 
  ICT server ruimte 

kleiner 15 m2               
12.000 kwh/j 

Elektrisch apparaat 3,0 x 800,0 kWh 

Examen/sportzalen Buiten-
/terreinverlichting (TL 
8W) 4.000 uur/jr 

Elektrisch apparaat 1,0 x 32,0 kWh 

  Buiten-
/terreinverlichting (2x 
TL38W) 500 uur/jr 

Elektrisch apparaat 42,0 x 50,0 kWh 

Aula en 
docentenkamer 

Buiten-
/terreinverlichting (TL 
8W) 4.000 uur/jr 

Elektrisch apparaat 1,0 x 32,0 kWh 

  Beamer Elektrisch apparaat 2,0 x 50,0 kWh 
  Drankautomaat gekoeld Elektrisch apparaat 6,0 x 400,0 kWh 
  Koelkast zonder 

vriesvak 
Elektrisch apparaat 4,0 x 198,0 kWh 
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  Drankautomaat warm 
(groot) 

Elektrisch apparaat 3,0 x 1.500,0 kWh 

  ICT Kopieer apparaat                                    
780 kwh/j 

Elektrisch apparaat 1,0 x 780,0 kWh 

Recreatiezaal Koelvitrine (horeca) Elektrisch apparaat 2,0 x 461,0 kWh 
  Drankautomaat warm 

(groot) 
Elektrisch apparaat 2,0 x 1.500,0 kWh 

  Koffiezetapparaat Elektrisch apparaat 1,0 x 80,0 kWh 
  Magnetron Combi Elektrisch apparaat 1,0 x 96,0 kWh 
  Buiten-

/terreinverlichting (125 
W) 4.000 uur/jr 

Elektrisch apparaat 1,0 x 500,0 kWh 

  Buiten-
/terreinverlichting (2xTL 
40W) 500 uur/jr 

Elektrisch apparaat 32,0 x 50,0 kWh 

  Buiten-
/terreinverlichting (100 
W) 4.000 uur/jr 

Elektrisch apparaat 9,0 x 400,0 kWh 

  Vaatwasmachine Elektrisch apparaat 1,0 x 305,0 kWh 
  Drankautomaat gekoeld Elektrisch apparaat 3,0 x 400,0 kWh 
  Frituurpan Elektrisch apparaat 4,0 x 10,0 kWh 
  Koelkast 2-deurs 

(horeca) 
Elektrisch apparaat 2,0 x 461,0 kWh 

  Geluidsinstallatie/verste
rker 

Elektrisch apparaat 2,0 x 64,0 kWh 

 

8.3.5 Verlichting 
 
Tenslotte is het gebouw voorzien van verlichting. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen 
verlichting: 

• Basisverlichting (zie tabel 18), dit is de verlichting van de werkplekken, gangen, kantines en 
dergelijke. Deze verlichting staat aan tijdens gebruikstijden en geeft warmte af in het gebouw. 

• Accentverlichting (zie tabel 19), deze verlichting wordt bijvoorbeeld voor decoratieve 
doeleinden gebruikt, zoals spotjes in winkeletalages. Deze verlichting kan ook buiten de 
gebruikstijden aan staan. 

• Overige verlichting (zie tabel 19), deze verlichting kan net als accentverlichting afwijkende 
branduren hebben dan de gebruikstijden. Daarnaast bevindt overige verlichting zich niet in de 
verwarmde ruimtes van het gebouw. Voorbeelden zijn buitenverlichting en verlichting in 
parkeergarages. 

 

Tabel 18 Basisverlichting in de energiesectoren 

Energiesector  Verlichtingsgroep  Perc. 
sector 

Vermogen  Regeling  

Leertorens TL armatuur 2x 36W, 
(A/C) lokalen en 
werkruimten 

100,0 % 569,0 x 98,0 W Vertrek met 
scheiding dag-
/kunstlicht 

  TL armatuur 2x 36W, 
(A/C) middenruimten 

100,0 % 108,0 x 98,0 W Vertrek 

  TL armatuur 2x 36W, 
(C) gangen en 
traphuizen 

100,0 % 92,0 x 98,0 W Centraal aan/uit 

  TL armatuur 36W (B) 100,0 % 8,0 x 49,0 W Centraal aan/uit 
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gang leertoren 2 BG 
  TL armatuur 36W, (F) 

trappenhuizen 
100,0 % 18,0 x 49,0 W Centraal aan/uit 

  TL armatuur 2x 36W, 
(C) voorruimte toiletten 

100,0 % 20,0 x 98,0 W Vertrek 

  Gloeilamp 60 W 
(P/R/S) Toiletten en 
bergruimten 

100,0 % 93,0 x 60,0 W Vertrek 

  Gloeilamp 100 W (AF) 
Balie 

100,0 % 3,0 x 100,0 W Vertrek 

  TL armatuur 2x 18W 
(E) berging 

100,0 % 1,0 x 56,0 W Vertrek 

  Gloeilamp 100 W (AD) 
gangen 

100,0 % 4,0 x 100,0 W Vertrek 

Examen/sportzalen TL armatuur 2x 36W 
(C) kleedruimten 

100,0 % 72,0 x 98,0 W Vertrek 

  TL armatuur 36W (B) 
kleedruimten 

100,0 % 8,0 x 49,0 W Vertrek 

  TL armatuur 36W (F) 
traphuis 

100,0 % 8,0 x 49,0 W Centraal aan/uit 

  TL armatuur 2x 36W 
(C) Gang en bergingen 

100,0 % 15,0 x 98,0 W Vertrek 

  TL armatuur 2x 58W 
(O) sportzalen 

100,0 % 84,0 x 140,0 W Vertrek met 
scheiding dag-
/kunstlicht; met 
aanw.detectie 

  TL armatuur 2x 58W 
(O) sportzalen 

100,0 % 36,0 x 140,0 W Vertrek met 
scheiding dag-
/kunstlicht 

  Gloeilamp 60W (R/P) 
toiletten en bergingen 

100,0 % 24,0 x 60,0 W Vertrek 

  Gloeilamp 100W (AB) 
onbenoemd 

100,0 % 1,0 x 100,0 W Vertrek 

Aula en 
docentenkamer 

TL armatuur 2x 36W 
(C) entree/gangen 

100,0 % 6,0 x 98,0 W Veegpuls icm 
daglicht 

  TL armatuur 2x 36W 
(C) berging/werkplaats 

100,0 % 6,0 x 98,0 W Vertrek 

  TL armatuur 2x 58W 
HF (K) Aula 

100,0 % 29,0 x 114,0 W Veegpuls icm 
daglicht 

  TL armatuur 2x 36W 
(C) docentenkamer 

100,0 % 41,0 x 98,0 W Vertrek met 
scheiding dag-
/kunstlicht 

  TL armatuur 36W (F) 
traphuizen 

100,0 % 2,0 x 49,0 W Centraal aan/uit 

Recreatiezaal TL armatuur 2x 36W 
(C) 

100,0 % 59,0 x 98,0 W Vertrek 

  TL armatuur 36W (AC) 100,0 % 20,0 x 49,0 W Vertrek 
  Gloeilamp 100W (AG) 100,0 % 5,0 x 100,0 W Vertrek 
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Tabel 19 Andere verlichting in de energiesectoren 

Energiesector  Verlichtingsgroep  Type Vermogen  Brandu
ren 

Recreatiezaal Gloeilamp 100W (AH) Accent 
(afwijkende tijden) 

24,0 x 100,0 W 160,0 

  Gloeilamp 100W (AF) Accent 
(afwijkende tijden) 

43,0 x 100,0 W 150,0 
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9 Overige Bijlagen: 
 
- Rapport onderzoek luchtkwaliteit d.d. (ref. AD063-821) d.d. 16 februari 2009. 
- Specificaties Gasmotorwarmtepompen 
- Berekening bruto vloer oppervlak (BVO) conform NEN 2580-2007 d.d. 24 augustus 2009 van Te 

Kiefte Architecten. 
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Samenvatting 
 
Gezonde scholen vereisen een ruime ventilatie. In onderwijsgebouwen zijn relatief veel personen aanwezig in 

een ruimte met een beperkt vloeroppervlak. De hoge bezetting resulteert in een relatief sterke verontreiniging van 

de lucht.  

 

In opdracht van de heer H. Lentfert van Stichting Carmelcollege te Hengelo heeft Dijkoraad Raadgevende 

Ingenieurs uit Deventer een onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in Het Vlier, Etty Hillesum Lyceum te 

Deventer in de periode van 1 tot en met 5 december 2008.  

 

De metingen laten zien dat in alle ruimten de luchtkwaliteit zwaar onvoldoende is, het CO2-gehalte is ruim boven 

de 1200 ppm die volgens de richtlijnen voor een kwaliteitsklasse klasse C ‘acceptabel’ nog toegestaan is.  

Mechanische ventilatie is niet aanwezig. De aanwezige ventilatieopeningen in de buitengevel zijn ruim 

onvoldoende voor tochtvrije ventilatie in de winter via 1 gevel en ruim onvoldoende voor spuiventilatie.  

Aanpassing van de bestaande gevel, om te kunnen voldoen aan ventilatievoorzieningen die voldoen aan een 

CO2-gehalte van 1200 ppm, geeft zeer ingrijpende aanpassingen. 

  

Gezien de leeftijd (34 jaar) en de staat van het gebouw, de gevel, de aanwezige ventilatievoorzieningen en de 

installaties is het aan te bevelen om verbetering van de ventilatie mee te nemen in een integrale renovatie van het 

gebouw, waarbij er gestreefd wordt naar een ‘goed’ geventileerd en energiezuinig gebouw. Hierbij kan een 

afweging gemaakt worden van investeringskosten, exploitatiekosten en kwaliteit van het gebouw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruikte meetapparatuur 
 
De volgende meetapparatuur is gebruikt:: 
 

- 4x Binnenklimaat-data recorder, fabrikaat ATAL, type ATV-Climatrend, met geïntegreerde CO2-sensor 
en externe meetprobe voor temp.&R.V., serienummer resp. 08932972 - 08932976 - 08932978 – 
08932986, allen met calibratierapport d.d. 12-11-2008. 
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1 Inleiding 
Gezonde scholen vereisen een ruime ventilatie. In onderwijsgebouwen zijn relatief veel personen aanwezig in 

een ruimte met een beperkt vloeroppervlak. De hoge bezetting resulteert in een relatief sterke verontreiniging van 

de lucht. Daarbij is het glaspercentage in de gevel veelal hoog. Beide kenmerken resulteren in een relatief hoge 

warmtebelasting met hoge ruimtetemperaturen tot gevolg. Om een toereikende luchtkwaliteit te bewerkstelligen 

dient er dus in onderwijsgebouwen aanzienlijk meer te worden geventileerd dan in kantoren of woningen. Dit stelt  

hoge eisen aan het ontwerp, het beheer en het gebruik van de ventilatievoorzieningen.  

 

Het binnenmilieu in Nederlandse scholen voldoet veelal niet aan de gestelde eisen. In de winter wordt te weinig 

geventileerd, in de zomer is het veelal te warm. Dit blijkt onder meer uit recente metingen van GGD’en.  

 

Oorzaak van het slechte binnenmilieu in klaslokalen is voornamelijk vervuiling afkomstig van gebruikers, 

bouwmaterialen en het interieur in combinatie met onvoldoende ventilatie. Een slecht binnenmilieu heeft invloed 

op de gezondheid en (leer)prestaties van zowel leerkrachten als leerlingen.  

In februari 2008 verscheen de kabinetsvisie binnenmilieu scholen. Hierin worden de volgende doelstellingen 

geformuleerd (die binnen 15 jaar moeten worden gerealiseerd): 

• De maximale CO2-concentratie in leslokalen mag de 1.200 ppm niet overschrijden; 

• Het achtergrondgeluid in schoollokalen t.g.v. geluid van buiten en/of ventilatie-installaties mag niet hoger 

zijn dan 35 dB(A); 

• De temperatuur in de zomer moet beheersbaar zijn; 

• Bevorderen van de bewustwording van docenten. 

 

Een schoon binnenmilieu is net zo belangrijk als een schoon buitenmilieu, zowel thuis als op school. De kinderen 

brengen veel tijd door op school. Het binnenmilieu is in de praktijk vaak slechter dan het buitenmilieu. 

 

Hoe kan de binnenlucht nu verontreinigd en ongezond worden? 

De lucht in een lokaal kan verontreinigd worden door uitdamping van vluchtige stoffen afkomstig van diverse 

materialen, zoals vloerbedekking, gordijnen, beeldbuizen en gebruikte bouwmaterialen, filters en ventilatie-

installaties. Maar ook de geurstoffen en ziektekiemen van de personen die in het lokaal aanwezig zijn, zorgen 

voor een verontreiniging van de lucht. Deze verontreinigingen veroorzaken gezondheidsklachten zoals 

geurhinder, oogirritatie, hoofdpijn, verminderde concentratie en vermoeidheid. Ook onzichtbaar opwervelend stof 

uit kleding en van vloeren is een boosdoener.  

 

In opdracht van de heer H. Lentfert van Stichting Carmelcollege te Hengelo heeft Dijkoraad Raadgevende 

Ingenieurs uit Deventer een onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in Het Vlier, Etty Hillesum Lyceum te 

Deventer in de periode van 1 tot en met 5 december 2008.  

Het Vlier is een schoolgebouw uit 1975. Voor het gebouw bestaan plannen voor een (gevel)renovatie.  
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2 Werkwijze 
Het onderzoek en het advies zijn gebaseerd op de meest recente inzichten en richtlijnen zoals die door 

SenterNovem in het Frisse Scholen project,  in de ISSO publicatie 89 ‘Binnenklimaat scholen’  en in GGD-

richtlijnen in Nederland worden gehanteerd.  

Het onderzoek bestond uit een drietal onderdelen: een binnenklimaatmeting, een opname ter plaatse per lokaal. 

Verder is aan de docenten verzocht op een ‘invullijst ruimtegebruik’ per lesuur het actuele aantal personen, 

gebruikte apparatuur en het ventilatiegebruik in te vullen. 

 

De opname ter plaatse wordt per leslokaal afgenomen. De opname geeft inzicht in enkele bouwkundige en 

ruimtespecifieke aspecten van het lokaal, vooral gericht op de aanwezigheid van ventilatievoorzieningen en de 

praktische bruikbaarheid in de winterperiode daarvan. Bij scholen met natuurlijke ventilatie worden de 

ventilatievoorzieningen in de winterperiode veelal niet of beperkt gebruikt omdat ze zodanig zijn uitgevoerd en 

gesitueerd dat er tocht- of koudeklachten ontstaan bij gebruik van deze voorzieningen. 

  

Om de luchtkwaliteit te beoordelen is in vier leslokalen een meting uitgevoerd met behulp van een 

binnenklimaatmeter. Deze meter heeft de concentratie van koolstofdioxide (CO2) in de lucht, de temperatuur en 

de relatieve luchtvochtigheid in het leslokaal gemeten gedurende vijf dagen van maandag 1 december tot en met 

vrijdag 5 december 2008. 

Het betreft de volgende ruimten: 

• Ruimte no. A13, Theorielokaal (fil), begane grond, leertoren 2; 

• Ruimte no. B2, Theorielokaal (ned) , 1e verdieping, leertoren 1; 

• Ruimte no. C9, Theorielokaal (dui), 2e verdieping, leertoren 1; 

• Ruimte no. C15, Theorielokaal (wis), 2e verdieping, leertoren 2. 

 

3 Beoordelingskader 
Binnenluchtkwaliteit  

De binnenlucht kan vervuild zijn door 3 typen van verontreiningingen, te weten: 

• Chemische argentia: o.a. stikstofdioxide, ozon en vluchtige organische stoffen (VOS); 

• Deeltjes: o.a. (fijn) stof, asbest-, steen- en glaswolvezels; 

• Biologische argentia: o.a. (huisstof)mijtallergenen, huisdierallergenen, schimmelsporen en pollen. 

Voor beperking van vervuiling van de lucht is goede ventilatie en goede schoonmaak en onderhoud van groot 

belang. 

 

Ventilatievoorziening  

Ventileren leslokalen conform het bouwbesluit voor nieuwbouw (3,5 dm3/m2/s bij bezettingsgraadklasse B2) 

resulteert in een ventilatiedebiet van bij 630 m3/h bij 50 m2 vloeroppervlak. Hierbij is het doel dat de CO2-

concentratie maximaal 1200 ppm bedraagt.  Voor bestaande bouw eist het Bouwbesluit 1,1 dm3/s per m2 

vloeroppervlak, hetgeen neerkomt op 2200 ppm CO2 na 1 uur of 2700 ppm CO2 na 2 uur bij een CO2-
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concentratie van 360 ppm van de buitenlucht. De capaciteitseis voor bestaande bouw geeft geen acceptabele 

luchtkwaliteit. 

 

Uitgaande van nieuwbouw volgens Bouwbesluit resulteert dit in 630 m3/h per lokaal bij 50 m2 vloeroppervlakte en 

1200 ppm CO2. Dit komt overeen met de prestatie-eis uit klasse C van Isso 89 en ‘Frisse Scholen’ en de eis voor 

luchtverversing voor leerlingen in het kader van de Arbo-wet (20 m3/h per leerling/leerkracht ofwel 1200 ppm 

CO2).  

Uitgaande van de norm NEN 1089 ‘Ventilatie van schoolgebouwen – Eisen’ uit 1986 en de bijbehorende 

praktijkrichtlijn NPR 1090 uit 1993 wordt voldaan aan 1200 ppm bij 5,5 dm3/s/leerling en 10 dm3/s/docent. Bij 30 

leerlingen en 1 docent geeft dit 640 m3/h per leslokaal.  

 

CO2-gehalte 

Het CO2-gehalte van de lucht is een goede indicator voor de luchtkwaliteit en de mate van ventilatie in een 

gebruikt lokaal. Het CO2-gehalte wordt weergegeven in parts per million (ppm) en geeft de concentratie van CO2  

per miljoen luchtmoleculen aan.  

Het CO2-gehalte van de buitenlucht bedraagt op de meeste plaatsen in Nederland circa 360-400 ppm, afhankelijk 

van lokale omgeving en de actuele weerssituatie. Zodra een groep leerlingen het leslokaal binnen komt begint het 

CO2 -gehalte te stijgen, waarbij een verdubbeling van het CO2-gehalte als redelijk beschouwd mag worden.  

De GGD richtlijn is een CO2-concentratie gedurende 98% van de tijd van <650 ppm als streefniveau voor 

nieuwbouw (ventilatieklasse ‘zeer goed’), 650-800 ppm voor bestaande bouw (ventilatieklasse ‘goed’), 800-1000 

ppm is nog acceptabel (ventilatieklasse ‘matig’) en 1000-1400 ppm is tijdelijk acceptabel (ventilatieklasse 

‘onvoldoende’).  

 

De richtlijnen van SenterNovem in het Frisse Scholen project zijn maximaal 1200 ppm CO2 voor klasse C 

‘acceptabel’, 1000 ppm voor klasse B ‘goed’ en 800 ppm voor klasse A ‘zeer goed’. 

 

Natuurlijke ventilatie 

In locatie Het Vlier wordt gebruik gemaakt van toe- en afvoer ventilatie in leslokaal via 1 gevel. Er is nu geen 

dwarsventilatie mogelijk/aanwezig via 2 gevels en/of dak.  

In de NPR 1090 (met streefniveau CO2-gehalte 1200 ppm) is aangegeven hoe groot de ventilatieopeningen in de 

gevel nodig zijn indien (deels) gebruik wordt gemaakt van natuurlijke ventilatie voor toe- en/of afvoer via 1 gevel.  

Voor de ventilatieopening voor toe- en afvoer via 1 gevel is dan 0,93 m2 (netto doorlaat haaks op de 

stromingsrichting) regelbare opening nodig. (Bij dwarsventilatie is het benodigd oppervlak een factor 5 kleiner.) 

De onderzijde van de ventilatieopening moet minimaal 2,4 meter boven de vloer zijn aangebracht, bij voorkeur 

vlak onder het plafond. De vorm van de opening moet zo zijn gericht dat de luchtstroom naar boven is gericht. Bij 

toepassing van een naar binnenklappend raam mag de openingshoek ten hoogste 30° bedragen. Het is aan t e 

bevelen het raam te voorzien van zijschotten. De ventilatieopeningen dienen continu traploos regelbaar te zijn 

door de gebruiker, afhankelijk van bezetting, winddruk etc.   

In de praktijk is vaak onvoldoende ventilatieopening beschikbaar of is de positie, uitvoering of regelbaarheid niet 

optimaal zodat tochtvrije ventilatie in de winter niet altijd mogelijk is. Hierdoor worden in de praktijk  onvoldoende 

of te kort de ventilatieopeningen geopend tijdens het stookseizoen en bedraagt het CO2-gehalte niet 1200 ppm 

maar kan dit soms oplopen tot wel 4000 ppm.  
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Bij een huidige aanbevolen waarde voor het CO2-gehalte (lager dan 1200 ppm) is het zeker niet mogelijk dit 

tochtvrij via natuurlijke ventilatieopeningen in 1 gevel te bereiken zonder dat er tochtklachten ontstaan.  

Daarnaast geeft de NPR 1090 een aanbeveling voor de hoeveelheid te openen geveloppervlak voor 

spuiventilatie. Aanbevolen wordt een oppervlak van 5 tot 8 m2 indien maar 1 gevel beschikbaar is. 

De NPR 1090 met ontwerpregels voor natuurlijke en spuiventilatie is wat achterhaald. Voor de beoordeling van 

natuurlijke ventilatie in deze oudere school is deze toch nuttig om te beoordelen of de ventilatieopeningen aan 

deze methode uit 1993 voldoen. 

 

Frisse Scholen 

In het Frisse Scholen project van SenterNovem is een Programma van Eisen geformuleerd rond een  vijf thema’s: 

energie, luchtkwaliteit, thermisch comfort, visueel comfort en akoestisch comfort. 

Voor alle aspecten zijn de vereisten geformuleerd voor klasse C, B en A, waarbij klasse C staat voor ‘acceptabel’, 

klasse B ‘goed’ en klasse A ‘zeer goed’.   

 

Temperatuur 

De optimale temperatuur voor hersenactiviteit is 20°C. Een aangename temperatuur in scholen ligt 

tussen de 18 en 22°C. Vanaf de 26°C nemen de behaagl ijkheid af en het prestatievermogen wordt 

minder. Om de groei van schimmels en huisstofmijt te voorkomen is het van belang om de 

temperatuur ‘s nachts niet beneden de 15°C te laten  komen. 

 

Relatieve vochtigheid 

De relatieve luchtvochtigheid geeft aan in welke mate de lucht verzadigd is met vocht. De relatieve 

luchtvochtigheid dient maximaal 70% te zijn. Er is geen ondergrens. Pas bij extreem lage luchtvochtigheden 

(<15%) kan bij mensen met gevoelige slijmvliezen of contactlensdragers leiden tot irritatie van de slijmvliezen. De 

oorzaak van ‘droge lucht’-klachten zijn in de meeste gevallen een irritatie van de slijmvliezen door blootstelling 

aan (een overmaat aan) verontreinigingen in de lucht. Het stofvrij houden van de ruimte door een juiste inrichting 

en beheer is daarom ook voor dit aspect belangrijk.  

Wanneer de luchtvochtigheid langdurig te hoog is, kunnen schimmels en/of huisstofmijten zich beter ontwikkelen. 

Dit kan vervolgens leiden tot (verergering van) luchtwegklachten, vooral bij mensen met gevoelige luchtwegen. 

Normaal is in scholen de relatieve vochtigheid ook in de winter voldoende hoog door uitademing van vocht door 

mensen. 
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4 Resultaten 
Hieronder volgt een beschrijving van de resultaten die met behulp van de opname ter plaatse en de dataloggers 

verzameld zijn. Alleen de meest belangrijke waarnemingen worden besproken. 

 

   
Standaard leslokaal met 2 schuiframen laag en    Afwijkend, hoger lokaal (A13) op begane grond (in 
twee klepramen hoog     voormalige fietsenstalling) met 2 schuiframen laag, 
       twee klepramen halfhoog en 2 klepramen hoog 
 

4.1 Bouwkundige en ruimtespecifieke aspecten 
Ventilatievoorzieningen 

Op basis van het aantal leerlingen en docenten is berekend hoeveel ventilatiecapaciteit per afzonderlijk 

lokaal nodig is. Op basis van de opname ter plaatse is bepaald hoeveel ‘ventilatiecapaciteit’ aanwezig is, waarbij 

onderscheid gemaakt wordt in: 

• de maximaal (in de winter) nuttig bruikbare capaciteit, zonder dat kans op tocht of koude ontstaat. Dit zijn 

ventilatievoorzieningen die minimaal 2,4 meter boven de vloer geplaatst zijn. De kans dat er tocht 

optreedt bij het gebruik van op een dergelijke wijze geplaatste ventilatievoorzieningen is gering. 

Bovendien dienen deze voorzieningen ook praktisch door de docent te gebruiken zijn en traploos 

instelbaar.  

• maximale capaciteit, zijnde alle ventilatievoorzieningen staan maximaal open. Dit is feitelijk de capaciteit 

die in de zomer bij warm weer benut kan worden, zonder dat op hinder door tocht of koude gelet hoeft te 

worden.  

De netto openingen zijn: 2 schuiframen, elk 0,8x0,95 m (bxh) en 2 of 4 klepramen, elk 1,65x0,15 m (bxspleet) 

groot. 
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Ventilatievoorzieningen Leslokalen Het Vlier 

 

 

 

Lokaal 

Bruikbare capaciteit 

in winter t.b.v. 

ventileren via 1 gevel 

[m2 netto oppervlak] 

Bruikbare capaciteit 

in zomer t.b.v. 

spuiventilatie via 1  

gevel [m2 netto opp.] 

Vereiste  capaciteit ** 

in winter t.b.v. 

ventileren via 1 gevel 

[m2 netto oppervlak] 

Vereiste capaciteit ** 

in zomer t.b.v. 

spuiventilatie via 1 

gevel  [m2 netto opp.] 

Lokaal A13 (beg.gr.) 0 / 0,98 m2  *     2,43 m2 0,93 m2 5,0 - 8,0 m2 

Lokaal B2 (1e verd.) 0 / 0,49 m2  *     1,99 m2 0,93 m2 5,0 - 8,0 m2 

Lokaal C9 (2e verd.) 0 / 0,49 m2  *     1,99 m2 0,93 m2 5,0 - 8,0 m2 

Lokaal C15 (2e verd.) 0 / 0,49 m2  *     1,99 m2 0,93 m2 5,0 - 8,0 m2 

 

*)   Formeel voldoen de ramen niet, de lucht wordt niet goed naar boven geleid richting het plafond, zodat  

      netto-oppervlak 0 m2 zou moeten zijn.  

**) Conform NPR 1090. 

 

Het bruikbare ventilatieoppervlakte van de ramen is in de winter en ook in de zomer te klein.  

Leslokaal A13 heeft voldoende ventilatieoppervlak, alleen de uitvoering geeft geen mogelijkheid voor tochtvrije 

ventilatie. Dit lokaal is een uitzondering in het gebouw, dit lokaal heeft meer hoogte met meer ramen. Dit komt 

doordat dit lokaal in de voormalige fietsenstalling is gerealiseerd.  

 

Inrichting 

Vloer: vaste vloerbedekking in lokaal A13, C9 en C15 en ook deels in gangen, alleen in lokaal B2 is linoleum 

aanwezig.  

Enkel glas in alle gevels, de ramen zijn deels beslagen. 

Zonwering buiten (uitvalschermen) op alle zonbeschenen gevels. 

 

Schoonmaak 

Door de vaste vloerbedekking is het lokaal (en de gangen) niet optimaal schoon te houden. 

Aanbevolen wordt gladde, pvc- en emissie-arme vloerbedekking toe te passen. 

 

     

Buitengevel standaard leslokaal              Beslagen enkel glas 
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4.2 Kwaliteit van het binnenklimaat 
De resultaten van de binnenklimaat meting (CO2-gehalte, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid) in 

de leslokalen van groep A13, B2, C9 en C15 zijn weergegeven in de grafieken die achterin het rapport zijn 

ingebonden. 

 
In de eerste 4 grafieken waarin alleen het CO2-gehalte is weergegeven is met een gele balk aangegeven:  

horizontaal de uren op doordeweekse dagen van 8.00 tot 16.00 uur dat de school in gebruik is, verticaal geeft de 

gele balk het CO2-gehalte van maximaal 1200 ppm aan.  

Bij een goede luchtkwaliteit zou de CO2-trendlijn tussen 8.00 en 16.00 uur binnen de gele balk moeten blijven.  

Nu is af te lezen hoeveel % van de “schooltijd” de trendlijn boven en onder de gele balk blijft, dat wil zeggen 

luchtkwaliteit voldoet niet respectievelijk wel aan klasse C, een ‘acceptabele’ luchtkwaliteit.    

 

Er is een duidelijk direct verband zichtbaar tussen de metingen en de ruimtebezetting en het ventilatiegedrag, 

zoals op de invullijsten vermeld.  

 

CO2-gehalte 

Het gemeten CO2-gehalte in groep A13 varieert van 450 tot 4600 ppm. 

Het gemeten CO2-gehalte in groep B2 varieert van 400 tot 4800 ppm. 

Het gemeten CO2-gehalte in groep C9 varieert van 400 tot 2100 ppm. 

Het gemeten CO2-gehalte in groep C15 varieert van 530 tot 4200 ppm. 

Er wordt ruim onvoldoende geventileerd wordt om stofdeeltjes, ziektekiemen, geurstoffen en 

andere verontreinigingen uit het leslokaal af te voeren. 

 

Temperatuur 

De temperatuur ligt voor de 4 lokalen gedurende de gebruiksuren tussen de 18 en 22°C. Dit ligt binnen de 

grenzen.  

Als echter ook de aspecten koudeval, stralingsasymmetrie, luchtsnelheid worden meegenomen is de verwachting 

dat het percentage ontevredenen over het thermisch comfort hoger zal zijn. 

De 2 middelste ramen zijn niet voorzien van radiatoren. De 2 middelste ramen zijn elk voorzien van een 

bovenraam. Hierdoor is er geen opvang van koudeval door opstijgende warme lucht langs de ramen die de 

omlaag stromende koude lucht die van het enkel glas afkomt en een geopend bovenraam kan compenseren.  

 

Relatieve luchtvochtigheid 

De relatieve luchtvochtigheid in 4 leslokalen varieert van minimaal 36% en maximaal 70 %. De relatieve 

luchtvochtigheid dient lager dan 70% te zijn. De onderwaarde is ook niet laag. De relatieve vochtigheid is 

daarmee in orde. 
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5 Conclusies en advies 
Hieronder worden de belangrijkste resultaten samengevat en voorzien van een advies ter verbetering. Hierbij 

wordt een onderscheid gemaakt in verbeteringen met betrekking tot ventilatie en onderhoud, inrichting en beheer. 

 

Ventilatie 

Alle lokalen hebben onvoldoende ventilatiecapaciteit, en daarmee ook onvoldoende nuttig bruikbare 

ventilatiecapaciteit. 

Het leslokaal C9 heeft een beter CO2-gahalte dan de andere 3 lokalen, al blijft het CO2-gehalte nog de meeste tijd 

ruim boven de richtlijnen. Als verklaring voor de lagere waarde is te geven dat dit lokaal een iets lagere bezetting, 

over de gehele dag bekeken, heeft en er beter geventileerd wordt dan in de andere ruimten.  

 

Inrichting 

In 3 lokalen is textiele vloerbedekking aanwezig: textiele vloerbedekking neemt veel vuil en stof op en is 

slechts oppervlakkig te reinigen. Met een stofzuiger wordt vaak alleen het losliggend vuil verwijderd. Derhalve 

vormt textiele vloerbedekking een bron van stof en huisstofmijt, hetgeen nadelig kan zijn voor mensen met 

gevoelige luchtwegen. Vloerbedekking geeft vaak ook jarenlang geurstoffen en andere gassen af. Kies bij 

vervanging van de textiele vloerbedekking voor gladde, met vocht afneembare vloerbedekking die emissie-arm is. 

Probeer de goede akoestische geluiddempende eigenschappen van textiele vloerbedekking te vervangen door  

andere inrichtingselementen die goed schoon te houden zijn.  

De lokalen beschikken over enkel glas, waarop condens wordt waargenomen. Kies bij vervanging van de 

kozijnen voor dubbel HR++-glas. Dubbel glas leidt doorgaans tot een betere klimaatbeheersing: minder koude en 

minder energieverlies. Isolatiewaarde en luchtdichtheid van de dichte geveldelen lijken niet aan de bestaande 

normen te voldoen.  

 

Schoonmaak 

Zorg voor duidelijke afspraken over de schoonmaak en zorg voor controle. Belangrijk is vooral het vaker 

schoonmaken van de routes waar gelopen wordt, want daar wordt het meeste stof opgewerveld. Daarom is het 

ook aan te bevelen om de aanwezige textiele vloerbedekking in de gangen te vervangen voor gladde 

vloerbedekking.  

De klaslokalen maken een overwegend opgeruimde indruk. Toch willen we nadere aandacht vragen voor het 

regelmatig wisselen van spullen en werkstukken op en in open kasten, op vensterbanken en aan de wand. Op 

deze manier wordt stofophoping voorkomen.  
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6 Slotconclusie en aanbeveling 
De metingen laten zien dat in alle ruimten de luchtkwaliteit zwaar onvoldoende is, het CO2-gehalte is ruim boven 

de 1200 ppm die volgens de richtlijnen voor een kwaliteitsklasse klasse C ‘acceptabel’ nog toegestaan is.  

Mechanische ventilatie is niet aanwezig. De aanwezige ventilatieopeningen in de buitengevel zijn ruim 

onvoldoende voor tochtvrije ventilatie in de winter via 1 gevel en ruim onvoldoende voor spuiventilatie.  

Aanpassing van de bestaande gevel ,om te kunnen voldoen aan ventilatievoorzieningen die voldoen aan een 

CO2-gehalte van 1200 ppm, geeft zeer ingrijpende aanpassingen. 

  

Gezien de leeftijd (34 jaar) en de staat van het gebouw, de gevel, de aanwezige ventilatievoorzieningen en de 

installaties is het aan te bevelen om verbetering van de ventilatie mee te nemen in een integrale renovatie van het 

gebouw, waarbij er gestreefd wordt naar een ‘goed’ geventileerd en energiezuinig gebouw. Hierbij kan een 

afweging gemaakt worden van investeringskosten, exploitatiekosten en kwaliteit van het gebouw. 

 
 
 
 

♦ ♦ ♦ 
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Invullijst ruimtegebruik t.b.v. T-meting ���������

Schoolgebouw: Het Vlier -  Etty Hillesum Lyceum Deventer

Ruimte nr.: A13

Ruimte omschrijving: Theorielokaal

Datum Dag Tijdstip Aantal Aantal Raam en/of deur open?

aanwezige ingeschakelde

personen apparatuur

8.15-9.05u ? ? ?

9.05-9.55u ? ? ?

 ca. 12u start meting 10.15-11.05u ? ? ?

1-12-2008 maa 11.05-11.55u 27 1 PC geen raam open

1-12-2008 maa 12.25-13.15u 12 1 PC geen raam open

1-12-2008 maa 13.15-14.05u 28 1 PC geen raam open

1-12-2008 maa 14.25-15.15u 16 1 PC geen raam open

1-12-2008 maa 15.15-16.05u 3 1 PC geen raam open

2-12-2008 dins 8.15-9.05u 18 1 PC geen raam open

2-12-2008 dins 9.05-9.55u 18 1 PC geen raam open

2-12-2008 dins 10.15-11.05u 17 1 PC geen raam open

2-12-2008 dins 11.05-11.55u 20 1 PC geen raam open

2-12-2008 dins 12.25-13.15u 20 1 PC geen raam open

2-12-2008 dins 13.15-14.05u 18 1 PC geen raam open

2-12-2008 dins 14.25-15.15u 27 1 PC deur open, raam dicht

2-12-2008 dins 15.15-16.05u 28 1 PC deur open, raam dicht

3-12-2008 woe 8.15-9.05u      ?  andere leraren              ?

3-12-2008 woe 9.05-9.55u      ?  andere leraren              ?

3-12-2008 woe 10.15-11.05u      ?  andere leraren              ?

3-12-2008 woe 11.05-11.55u      ?  andere leraren              ?

3-12-2008 woe 12.25-13.15u      ?  andere leraren              ?

3-12-2008 woe 13.15-14.05u      ?  andere leraren              ?

3-12-2008 woe 14.25-15.15u      ?  andere leraren              ?

3-12-2008 woe 15.15-16.05u      ?  andere leraren              ?

4-12-2008 don 8.15-9.05u 22 1 PC geen raam open

4-12-2008 don 9.05-9.55u 19 1 PC geen raam open

4-12-2008 don 10.15-11.05u      ?  andere leraren              ?

4-12-2008 don 11.05-11.55u      ?  andere leraren              ?

4-12-2008 don 12.25-13.15u      ?  andere leraren              ?

4-12-2008 don 13.15-14.05u      ?  andere leraren              ?

4-12-2008 don 14.25-15.15u      ?  andere leraren              ?

4-12-2008 don 15.15-16.05u      ?  andere leraren              ?

5-12-2008 vrij 8.15-9.05u

5-12-2008 vrij 9.05-9.55u 19 1 PC geen raam open

5-12-2008 vrij 10.15-11.05u 17 1 PC+beamer geen raam open

5-12-2008 vrij 11.05-11.55u 25 1 PC geen raam open

5-12-2008 vrij 12.25-13.15u 19 1 PC geen raam open

5-12-2008 vrij 13.15-14.05u 13 1 PC+beamer geen raam open

5-12-2008 vrij 14.25-15.15u 19 1 PC geen raam open

5-12-2008 vrij 15.15-16.05u

AD063-821



Invullijst ruimtegebruik t.b.v. T-meting ���������

Schoolgebouw: Het Vlier -  Etty Hillesum Lyceum Deventer

Ruimte nr.: B2

Ruimte omschrijving: Theorielokaal (ned.)

Datum Dag Tijdstip Aantal Aantal Raam en/of deur open?

aanwezige ingeschakelde

personen apparatuur

8.15-9.05u ? ? ?

9.05-9.55u ? ? ?

 ca. 12u start meting 10.15-11.05u ? ? ?

1-12-2008 maa 11.05-11.55u 28 1 PC raam dicht

1-12-2008 maa 12.25-13.15u ? ? ?

1-12-2008 maa 13.15-14.05u ? ? ?

1-12-2008 maa 14.25-15.15u ? ? ?

1-12-2008 maa 15.15-16.05u ? ? ?

2-12-2008 dins 8.15-9.05u 28 1 PC raam dicht, deur open

2-12-2008 dins 9.05-9.55u 24 1 PC raam dicht, deur dicht

2-12-2008 dins 10.15-11.05u 26 1 PC raam dicht, deur dicht

2-12-2008 dins 11.05-11.55u 27 1 PC bovenramen open

2-12-2008 dins 12.25-13.15u 14 1 PC bovenraam open

2-12-2008 dins 13.15-14.05u 30 1 PC bovenraam open

2-12-2008 dins 14.25-15.15u 30 1 PC bovenraam open

2-12-2008 dins 15.15-16.05u

3-12-2008 woe 8.15-9.05u 25 1 PC bovenraam open

3-12-2008 woe 9.05-9.55u 30 1 PC+beamer ?

3-12-2008 woe 10.15-11.05u 30 1 PC bovenraam open,deur open

3-12-2008 woe 11.05-11.55u 15 1 PC bovenraam open

3-12-2008 woe 12.25-13.15u 24 1 PC bovenraam open

3-12-2008 woe 13.15-14.05u 28 1 PC bovenraam open

3-12-2008 woe 14.25-15.15u 28 1 PC bovenraam open

3-12-2008 woe 15.15-16.05u

4-12-2008 don 8.15-9.05u 24 bovenraam open,deur open

4-12-2008 don 9.05-9.55u 25 1 PC bovenraam open

4-12-2008 don 10.15-11.05u 26 1 PC bovenraam open

4-12-2008 don 11.05-11.55u 28 1 PC bovenraam open + raam 

4-12-2008 don 12.25-13.15u 10 1 PC bovenraam open

4-12-2008 don 13.15-14.05u 25 1 PC bovenraam open + raam 

4-12-2008 don 14.25-15.15u 28 1 PC bovenraam open + raam 

4-12-2008 don 15.15-16.05u

5-12-2008 vrij 8.15-9.05u 30 1 PC bovenraam open

5-12-2008 vrij 9.05-9.55u 25 1 PC bovenraam + zijraam open

5-12-2008 vrij 10.15-11.05u 30 1 PC+beamer bovenraam + zijraam open

5-12-2008 vrij 11.05-11.55u 30 1 PC+beamer bovenraam open

5-12-2008 vrij 12.25-13.15u 29 1 PC bovenraam + zijraam open

5-12-2008 vrij 13.15-14.05u 24 1 PC ramen open

5-12-2008 vrij 14.25-15.15u

5-12-2008 vrij 15.15-16.05u

AD063-821



Invullijst ruimtegebruik t.b.v. T-meting ���������

Schoolgebouw: Het Vlier -  Etty Hillesum Lyceum Deventer

Ruimte nr.: C9

Ruimte omschrijving: Theorielokaal (dui.)

Datum Dag Tijdstip Aantal Aantal Raam en/of deur open?

aanwezige ingeschakelde

personen apparatuur

8.15-9.05u ? ? ?

9.05-9.55u ? ? ?

 ca. 12u start meting 10.15-11.05u ? ? ?

1-12-2008 maa 11.05-11.55u ? ? ?

1-12-2008 maa 12.25-13.15u 8 1 PC + TV bovenraam open, raam open

1-12-2008 maa 13.15-14.05u 22 1 PC + TV bovenraam open, raam open

1-12-2008 maa 14.25-15.15u 1 1 PC ramen dicht

1-12-2008 maa 15.15-16.05u

2-12-2008 dins 8.15-9.05u 28 1 PC 1 bovenraam open

2-12-2008 dins 9.05-9.55u 23 1 PC+TV+verst. 1 bovenraam open

2-12-2008 dins 10.15-11.05u 9 1 PC+TV 1 bovenraam open

2-12-2008 dins 11.05-11.55u 14 1 PC+TV+verst. 1 bovenraam open

2-12-2008 dins 12.25-13.15u 10 1 PC+TV+verst. ramen dicht

2-12-2008 dins 13.15-14.05u 17 1 PC+TV+verst. 1 bovenraam open

2-12-2008 dins 14.25-15.15u -- -- alles dicht

2-12-2008 dins 15.15-16.05u

3-12-2008 woe 8.15-9.05u 20 1 PC+TV+verst. 1 bovenraam open

3-12-2008 woe 9.05-9.55u 22 1 PC+TV+verst. ramen dicht

3-12-2008 woe 10.15-11.05u 26 1 PC+TV+verst. raam open

3-12-2008 woe 11.05-11.55u -- -- --

3-12-2008 woe 12.25-13.15u 28 1 PC+TV+verst. 1 raam open

3-12-2008 woe 13.15-14.05u 28 1 PC+TV+verst. 1 raam open

3-12-2008 woe 14.25-15.15u 3 1 PC raam dicht

3-12-2008 woe 15.15-16.05u

4-12-2008 don 8.15-9.05u 21 1 PC 1 raam open

4-12-2008 don 9.05-9.55u 2 1 PC raam dicht

4-12-2008 don 10.15-11.05u 22 1 PC+TV+verst. raam dicht

4-12-2008 don 11.05-11.55u 2 1 PC+TV+verst. raam dicht

4-12-2008 don 12.25-13.15u 29 1 PC+TV+verst. raam open

4-12-2008 don 13.15-14.05u 5 1 PC+TV+verst. raam open

4-12-2008 don 14.25-15.15u 1 1 PC raam open

4-12-2008 don 15.15-16.05u 27 1 PC raam dicht

5-12-2008 vrij 8.15-9.05u 23 1 PC raam dicht

5-12-2008 vrij 9.05-9.55u 26 1 PC raam open

5-12-2008 vrij 10.15-11.05u 2 1 PC+verst. raam dicht

5-12-2008 vrij 11.05-11.55u 25 1 PC+TV+verst. raam open

5-12-2008 vrij 12.25-13.15u 23 1 PC raam open

5-12-2008 vrij 13.15-14.05u 25 1 PC+TV raam open

5-12-2008 vrij 14.25-15.15u 21 1 PC+TV raam open

5-12-2008 vrij 15.15-16.05u

AD063-821



Invullijst ruimtegebruik t.b.v. T-meting ���������

Schoolgebouw: Het Vlier -  Etty Hillesum Lyceum Deventer

Ruimte nr.: C15

Ruimte omschrijving: Theorielokaal (wis.)

Datum Dag Tijdstip Aantal Aantal Raam en/of deur open?

aanwezige ingeschakelde

personen apparatuur

8.15-9.05u ? ? ?

9.05-9.55u ? ? ?

 ca. 12u start meting 10.15-11.05u ? ? ?

1-12-2008 maa 11.05-11.55u ? ? ?

1-12-2008 maa 12.25-13.15u 22 1 PC 2x bovenraam open, deur dicht

1-12-2008 maa 13.15-14.05u 25 1 PC 1x bovenraam open, deur dicht

1-12-2008 maa 14.25-15.15u -- 1 PC 1x bovenraam open, deur dicht

1-12-2008 maa 15.15-16.05u 16 1 PC niets open

2-12-2008 dins 8.15-9.05u ? ? ?

2-12-2008 dins 9.05-9.55u ? ? ?

2-12-2008 dins 10.15-11.05u ? ? ?

2-12-2008 dins 11.05-11.55u ? ? ?

2-12-2008 dins 12.25-13.15u ? ? ?

2-12-2008 dins 13.15-14.05u ? ? ?

2-12-2008 dins 14.25-15.15u ? ? ?

2-12-2008 dins 15.15-16.05u ? ? ?

3-12-2008 woe 8.15-9.05u ? ? ?

3-12-2008 woe 9.05-9.55u ? ? ?

3-12-2008 woe 10.15-11.05u ? ? ?

3-12-2008 woe 11.05-11.55u ? ? ?

3-12-2008 woe 12.25-13.15u ? ? ?

3-12-2008 woe 13.15-14.05u ? ? ?

3-12-2008 woe 14.25-15.15u ? ? ?

3-12-2008 woe 15.15-16.05u ? ? ?

4-12-2008 don 8.15-9.05u ? ? ?

4-12-2008 don 9.05-9.55u ? ? ?

4-12-2008 don 10.15-11.05u ? ? ?

4-12-2008 don 11.05-11.55u ? ? ?

4-12-2008 don 12.25-13.15u ? ? ?

4-12-2008 don 13.15-14.05u ? ? ?

4-12-2008 don 14.25-15.15u ? ? ?

4-12-2008 don 15.15-16.05u ? ? ?

5-12-2008 vrij 8.15-9.05u ? ? ?

5-12-2008 vrij 9.05-9.55u ? ? ?

5-12-2008 vrij 10.15-11.05u ? ? ?

5-12-2008 vrij 11.05-11.55u ? ? ?

5-12-2008 vrij 12.25-13.15u ? ? ?

5-12-2008 vrij 13.15-14.05u ? ? ?

5-12-2008 vrij 14.25-15.15u ? ? ?

5-12-2008 vrij 15.15-16.05u ? ? ?

AD063-821
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GPR Het Vlier 14072010; 14-7-2010 

Toelichting 
Het programma GPR Gebouw® zet ontwerpgegevens van een gebouw om naar prestaties op het ge-
bied van kwaliteit, toekomstwaarde en de gebruikelijke aspecten van duurzaamheid. Voor elk thema 
geeft het instrument een kwaliteitsoordeel op een schaal van 1 tot 10. Startwaarde hierbij is een 6,0, 
wat bij benadering het Nederlandse Bouwbesluit-niveau (nieuwbouw) weergeeft (hierbij wordt het 
Bouwbesluit 2003 aangehouden met wijzigingen van het staatsblad tot en met 2006). Ten opzichte 
van die startwaarde kunnen toegepaste maatregelen negatief scoren, als ze niet voldoen aan het 
prestatieniveau van het Bouwbesluit en positief wanneer ze verder gaan dan vereist. Hoe hoger het 
cijfer, hoe lager de milieubelasting en/of hoe hoger de kwaliteit. 
Het instrument GPR Gebouw® is ontwikkeld door de gemeente Tilburg en W/E adviseurs. GPR Ge-
bouw® is een hulpmiddel bij het vaststellen, afspreken en toetsen van dubo-ambities. Het is een prak-
tisch programma om de plankwaliteit en milieubelasting van een project in samenhang in beeld te 
brengen. 
 
In de module Energie  wordt de energiezuinigheid van het gebouw beoordeeld. De module richt zich 
alleen op het energieverbruik tijdens het gebruik van het gebouw. Het energieverbruik tijdens de pro-
ductie en sloop van de in het gebouw verwerkte materialen wordt in de milieumodule uitgedrukt. 
De module 1 Energie is opgedeeld in twee submodules: 
Submodule 1.1 Energieprestatie (EP) 
Submodule 1.2 Aanvullende energiemaatregelen 
 
De module Milieu  is opgedeeld in drie submodules: 
Submodule 2.1 Water 
Submodule 2.2 Milieuzorg 
Submodule 2.3 Materiaal 
 
De module Gezondheid  is opgedeeld in vier submodules: 
Submodule 3.1 Geluid 
Submodule 3.2 Luchtkwaliteit 
Submodule 3.3 Thermisch comfort 
Submodule 3.4 Licht en visueel comfort 
 
De module Gebruikskwaliteit  is opgedeeld in vier submodules: 
Submodule 4.1 Toegankelijkheid 
Submodule 4.2 Functionaliteit 
Submodule 4.3 Technische kwaliteit 
Submodule 4.4 Sociale veiligheid 
 
De module Toekomstwaarde  is opgedeeld in drie submodules: 
Submodule 5.1 Toekomstgerichte voorzieningen 
Submodule 5.2 Flexibiliteit 
Submodule 5.3 Belevingswaarde 
 
Onder Resultaten  worden de behaalde scores per module vergeleken met de vooraf gestelde ambi-
ties. Deze vergelijking wordt in een grafiek gevisualiseerd. De horizontale zwarte strepen geven de 
ambities aan in de vorm van rapportcijfers. De gekleurde staven laten de behaalde modulescore zien. 
Het ontwerp voldoet aan de prestatie-eis voor een module wanneer de modulescore gelijk is aan, of 
groter is dan de gestelde ambitie. Het vakje waarin het behaalde rapportcijfer voor de betreffende 
module is weergegeven is dan groen. Bij nieuwbouw gaat het in dit geval om de rapportcijfers onder 
huidig en bij bestaande bouw om de rapportcijfers onder na ingreep. 
Indien één of meerdere van deze vakjes rood gekleurd zijn voldoet het ontwerp niet aan de ambitie 
gesteld voor de betreffende module. Met behulp van de maatregelen in GPR Gebouw® Uiteindelijk 
dienen alle vakjes groen gekleurd te zijn. 
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Onder CO2-emissie  wordt een overzicht gegeven van de CO2-emissie in (kg/m2) per jaar. Hierbij 
wordt een onderscheid gemaakt tussen CO2-emissie door energiegebruik en door materiaalgebruik. 
De berekende CO2-emissie van het gebouw wordt vergeleken met de emissie van de referentiewoning 
voor het betreffende type gebouw. Hieruit wordt het effect van de ingreep in procenten berekend. 
 
Het duurzaamheidlabel  biedt de mogelijkheid de kwaliteit van het ontwerp inzichtelijk te maken. Het 
bestaat uit een label met sterren, een overzicht van bijzondere kwaliteiten van het ontwerp, een ener-
gielabel en een grafische weergave van de gestelde ambities en behaalde scores per module. 
In Nederland zijn "nationale" afspraken gemaakt over de wijze waarop de materiaalgebonden milieu-
belasting van materialen wordt berekend. In deze afspraken is ook vastgelegd hoe de uitkomsten van 
de LCA-berekening (9 milieu-effecten) opgeteld kunnen worden tot één hanteerbare score, de scha-
duwprijs. Basisgedachte is dat de schaduwprijs het voor de overheid hoogste toelaatbare kostenni-
veau per eenheid Emissiebestrijding is. 
De schaduwprijs wordt bepaald door de milieu-effecten te vermenigvuldigen met de schaduwprijs per 
equivalent (per milieu-effect) en daarna te sommeren. De totale schaduwprijs van een gebouw wordt 
uitgedrukt in euro's, per m2 oppervlakte per jaar. 
GPR Gebouw gebruikt als oppervlakte de gebruiksoppervlakte (verwarmd en onverwarmd) van het 
gebouw, zoals dat ook in de "nationale" bepalingsmethode is voorgeschreven. Om aan te sluiten bij de 
beoordelingsmethode BREEAM-NL, is ook de schaduwprijs per m2 bruto vloeroppervlakte gegeven. 
Dit sluit aan bij definitie van het BREEAM-NL credit MAT1, waarbij naar GPR Gebouw verwezen 
wordt. Een ander verschil is dat de levensduur (voor het uitdrukken per jaar) bij GPR Gebouw dyna-
misch is en bij BREEAM-NL altijd met de standaard levensduur geldt. 
 

Bespreking resultaten 
 
 
 
 
 

♦ ♦ ♦ 
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CO2-emissie (kg/m 2) per jaar Huidig Na ingreep CO2-emissiereductie (t.o.v. huidige  situatie)

Door energiegebruik 69,1 29,8 57%

Door materiaalgebruik 6,8 6,5 4%

Totaal 75,8 36,3 52%

Schaduwprijzen en LCA-profielen

 LCA-profiel eenheid Huidig Na Ingreep

 Milieu-effecten  GPR Gebouw BREEAM.nl GPR Gebouw BREEAM.nl

 Uitputting (ADP) kg antimoon (Sb) eq. 3.486e-2 6.972e-3 3.807e-2  

 Broeikaseffect (GWP 100j.) kg kooldioxide (CO2) eq. 6.751e0 1.35e0 6.492e0  

 Ozonlaagaantasting (ODP) kg CFK-11 eq. 4.323e-7 8.646e-8 4.613e-7  

 Smog (POCP) kg ethyleen (C2H2) eq. 3.302e-3 6.605e-4 3.272e-3  

 Humane toxiciteit (HTP) kg 1,4-dichloorbenzeen eq. 1.328e0 2.655e-1 1.254e0  

 Ecotoxiciteit, water (FAETP) kg 1,4-dichloorbenzeen eq. 9.174e-1 1.835e-1 8.207e-1  

 Ecotoxiciteit, sediment niet operationeel 0.0 0.0 0.0  

 Ecotoxiciteit, terristisch (TETP) kg 1,4-dichloorbenzeen eq. 2.118e-2 4.236e-3 2.45e-2  

 Verzuring (AP) kg zwaveldioxide (SO2) eq. 2.718e-2 5.436e-3 3.26e-2  

 Vermesting (EP) kg fosfaat (PO4) eq. 3.517e-3 7.034e-4 3.501e-3  

 Schaduwprijs euro 0.64 0.13 0.64  

 

 Rekenwaarden voor het terugrekening vanuit belasting totale gebouw, totale levensduur

 Gebruiksoppervlakte (GO) m2 10,917.00  10,917.00  

 Bruto vloeroppervlakte(BVO) m2  10,917.00   

 (Rest)levensduur jaar 10 50 30  

 GPR Gebouw berekent terug met behulp van het GO en door de gebruiker in te geven gebouwlevensduur

 BREEAM.NL rekent terug met behulp van het BVO en standaard gebouwlevensduur

 BREEAM.NL is (nog) niet geschikt voor de bestaande bouw
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Naam berekening

Naam berekening verbouwing Het Vlier    

  

Gebouwkenmerken - school,6000m2

Kenmerken huidige situatie* Eigen invoer   

Kenmerken na ingreep Eigen invoer   

Referentie
huidige sitatie

Eigen invoer
huidige sitatie

Eigen invoer
na ingreep  

Aantal gebouwen 1 11 11  

Aantal bouwlagen 4,00 4,00 4,00  

Gebruiksoppervlakte (m2) 6157,20 10917,00 10917,00  

Begane grondvloer (m2) 1720,00 4310,00 4310,00  

Verdiepingsvloer (m2) 4884,00 6607,00 6607,00  

Gevel (dichte delen) (m2) 1343,00 3502,10 3502,10  

Gevel (open delen) (m2) 1293,01 2388,20 2388,20  

Dragende binnenwand (m2) 549,75 549,75 549,75  

Hellend dak (m2) 0,00 0,00 0,00  

Plat dak (m2) 1788,00 4310,00 4310,00  

* Gegevens ‘Referentie ’ betreffen één gebouw 

  

Gebouwkenmerken voor energieberekening - school,6000m2

Kenmerken huidige situatie Eigen invoer  

Kenmerken na ingreep Eigen invoer  

Referentie
huidige sitatie

Eigen invoer
huidige sitatie

Eigen invoer
na ingreep  

Gebruiksoppervlak (m2) 6157,20 10917 10917  

Begane grondvloer (m2) 1686,00 4310 4310  

Gevel (dichte delen) (m2) 1220,59 3502.1 3502.1  

Gevel (open delen) (m2) 1293,01 2388.2 2388.2  

Hellend dak (m2) 0,00 0 0  

Plat dak (m2) 1596,00 4310 4310  

  

Gebouwlevensloop - school,6000m2

Levensloop Eigen invoer

Referentie Eigen invoer

Bouwjaar 1970 1973    

Verwachte sloopdatum (zonder ingreep) 2020 2020   

Levensduurverwachting (jaar) 50 47   
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Geplande ingreepdatum 2010   

Verwachte sloopdatum (na ingreep) 2040   

Restlevensduur 30   
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1     Energie

4,6 7,2 750  1.1 Energieprestatie

Ik voer de resultaten uit een externe energieprestatie-berekening in 

Ik maak zelf een indicatieve energieprestatie-berekening met GPR Gebouw 

Berekening op basis van:

 

invoer uit externe  energieprestatie -berekening

resultaten

Indicatie energieprestatie en CO 2-emissie (direct afgeleid uit de energieprestatie 
berekening) huidig na ingreep   

Energie index (EI) 1,96 0,83   

Energielabel G A   

CO2 (ton) 754 325   

     
Indicatie energieverbruik   

gas (x1000 m3) 247 89   

elektriciteit (MWh) 554 295   

warmte (GJ) 0 0   

elektriciteitsproductie door fotovoltaïsche cellen en/of warmtekracht (MWh) 0 0   

     
Primair energiegebruik EPA (GJ)     

ruimteverwarming 8.700 3.130   

hulpenergie 630 1.230   

warmtapwater 930 330   

1,96 0,83

8.700 3.130

630 1.230

930 330

153 65

0 0

0 0

3.400 1.100

0 0

0 0

gas gas

elektriciteit elektriciteit

Energie index (EI) huidig na ingreep   

Energie index (EI)   

     
Primair energiegebruik EPA (GJ)     

ruimteverwarming   

ventilatoren   

warmtapwater   

pompen   

koeling   

bevochtiging   

verlichting   

bijdrage door toepassing van fotovoltaïsche cellen   

bijdrage door toepassing van warmtekracht   

     
Energiedragers     

ruimteverwarming:   

warmtapwater:   
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pompen 153 65   

koeling 0 0   

bevochtiging 0 0   

verlichting 3.400 1.100   

bijdrage door toepassing van fotovoltaïsche cellen 0 0   

bijdrage door toepassing van warmtekracht 0 0   

     

totaal primair energiegebruik 13.813 5.855   

primair energiegebruik per m2 GBO (MJ/jaar m2) 1.265 536   
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6,4 7,8 250  1.2 Aanvullende energiemaatregelen

 1.2.1 Bouwbesluit nieuwbouw 2006 = 6,0  150

     

 1.2.2 Overige energiebesparende voorzieningen   

  passieve koeling of koeling met warmtepomp 11 

  vloer- en/of wandverwarming 11 

  buitenzonwering 11 

  biomassa voor opwekking warmte 43 

     

 1.2.3 Energiezuinig gebruik energiebesparende voorzie ningen   

  goede gebruikshandleiding 13 

  onderhoudscontract installaties 13 

     

 1.2.4 Extra maatregelen   

  beschrijving extra maatregelen 0 0
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2     Milieu

huidig na ingreep max.  

1000  6,4 6,7
 2.1.1    

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

 2.2.1    

       

     

       

     

       

     

  

2.1 Water  6,4 7,0 200 

Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 120

2.1.2 Waterbesparende toiletsystemen

  >9 liter reservoir zonder spoelonderbreker nmlkj nmlkj -16 

  6 tot 9 liter reservoir zonder spoelonderbreker nmlkji nmlkj 0 

  6 tot 9 liter reservoir én spoelonderbreker nmlkj nmlkj 9 

  6 liter reservoir én spoelonderbreker nmlkj nmlkji 12 

  4 liter reservoir, spoelonderbreker en stroomvergroter nmlkj nmlkj 16 

2.1.3 Waterbesparende kranen

  normale kranen nmlkji nmlkji 0 

  ééngreepsmengkranen nmlkj nmlkj 4 

  zelfsluitende kranen / sensorkranen nmlkj nmlkj 4 

  kranen met volumebegrenzers nmlkj nmlkj 11 

2.1.4 Waterbesparende douches

  standaard-douchekoppen nmlkji nmlkji 0 

  douche met zelfsluitende kraan / sensorkraan nmlkj nmlkj 2 

  waterbesparende douchekop nmlkj nmlkj 5 

2.1.5 Overige waterbesparende voorzieningen

  beperkte lengte warmwaterleiding van toestel naar tappunten gfedcb gfedcb 1 

  urinoirs gfedcb gfedcb 7 

2.1.6 Vermindering belasting riolering, bodem en gro ndwater

  afvoer hemelwater naar bodem (infiltratie) of oppervlaktewater gfedc gfedc 7 

  opvang en buitengebruik hemelwater (o.a. tuin) gfedc gfedc 3 

  opvang en binnengebruik hemelwater (o.a. toilet) gfedc gfedc 7 

  opvang en gebruik grijswater (o.a. toilet) gfedc gfedc 7 

  begroend dak gfedc gfedc 7 

  gescheiden riolering gfedc gfedc 2 

  minimalisering verhard oppervlakte gfedc gfedc 7 

  olie- en slibvangers bij onder andere parkeerplaatsen gfedc gfedc 2 

2.1.7 Extra maatregelen

  beschrijving extra maatregelen 0 0

  

2.2 Milieuzorg  6,0 7,5 100 

Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 60

2.2.2 Zorgvuldigheid ontwerpproces

  benut standaardmaten blokken en plaatmaterialen gfedc gfedcb 2 

  schrijf beton met puingranulaat voor gfedc gfedc 6 

  kies voor prefab bouwdelen gfedc gfedc 3 

2.2.3 Voorschriften in bestek gericht op zorgvuldige  uitvoering

  goede opslag materialen op bouwplaats gfedc gfedcb 2 

  herbruikbare verpakkingen gfedc gfedc 2 

  maatregelen tegen water- en bodemverontreiniging gfedc gfedc 1 

  zorgvuldige en vergaande afvalscheiding gfedc gfedc 4 

2.2.4 Voorwaarden voor zorgvuldig gebruik gebouw

  goede voorzieningen voor opslag van papier en karton gfedc gfedcb 7 

  goede voorzieningen voor opslag van gevaarlijk afval gfedc gfedc 1 

  goede voorzieningen voor opslag van compost gfedc gfedc 4 

  geen goede plek voor gescheiden opslag van afval gfedc gfedc -4 

Page 1 of 18WEadviseurs

14-7-2010http://gprgebouw.nl/start/versie41/tabmodule.aspx?GPRmoduleID=46&berekeningInp...



       

     

       

     

    

 Fundering   

    

    

    

2.2.5 Voorwaarden voor duurzaam sloopproces

  aanwezigheid sloopbestek gfedc gfedcb 4 

  aanwezigheid of toepassing van herbruikbare bouwdelen gfedc gfedc 3 

  ontbreken of niet toepassing van sandwichconstructies gfedc gfedc 1 

  ruime aanwezigheid of toepassing van pur-schuim en kitten gfedc gfedc -3 

  verontreiniging (lijmen, verduurzaming, teer, roet) gfedc gfedc -3 

  aanwezigheid asbest gfedc gfedc -4 

2.2.6 Extra maatregelen

  beschrijving extra maatregelen 0 0

  

2.3 Materiaal  6,5 6,5 700

Milieubelasting alle bouwonderdelen (schaduwprijs x 1000) 638,3 638,1

88,6 29,5

» Funderingsbalk 63,4 21,1

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Funderingsbalk gfedc  gfedc  

   prefab beton gfedc  gfedc  

   gietbouw gfedcb  100 % 100 % gfedc  63,4 21,1

   metselwerk gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 3069,7 3069,7 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 63,4 21,1 0,0 0,0

» Paalfundering 21,8 7,3

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Paalfundering gfedc  gfedc  

   hout gfedc  gfedc  

   prefab beton gfedcb  100 % 100 % gfedc  21,8 7,3

   gietbouw gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 2640,6 2640,6 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 21,8 7,3 0,0 0,0

» Overig 3,4 1,1

     

Aanvulling bouwput 0,6 0,2

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Aanvulling bouwput gfedc  gfedc  

   zand gfedcb  100 % 100 % gfedc  0,6 0,2

 

 

   

hoeveelheid 744,2 744,2 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,6 0,2 0,0 0,0

     

Bodemafsluiting 2,8 0,9

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Bodemafsluiting gfedc  gfedc  

   polyetheenfolie gfedc  gfedc  

   zand gfedcb  100 % 100 % gfedc  2,8 0,9

   schelpen gfedc  gfedc  

   schuimbeton gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 2586,0 2586,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 2,8 0,9 0,0 0,0

     

Opgaand metselwerk 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Opgaand metselwerk gfedc  gfedc  

   kalkzandsteen gfedcb  100 % 100 % gfedc  

   metselwerk gfedc  gfedc  
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 Vloeren   

    

    

    

    

Geen afmetingen ingevoerd: Voer afmeting component in via 'Invoerblad / Gebouwkenmerken / Afmetingen specificeren'

 

 

   

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

221,7 128,5

» Begane grondvloer 56,2 18,7

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Begane grondvloer gfedc  gfedc  

   ribcassette gfedc  gfedc  

   kanaalplaat gfedc  gfedc  

   balk en broodjes gfedc  gfedc  

   stampbeton gfedc  gfedc  

   onverduurzaamd hout (klasse IV, V) gfedc  gfedc  

   beton op grondslag gfedcb  100 % 100 % gfedc  56,2 18,7

   gietbouw gfedc  gfedc  

   verduurzaamd hout (klasse IV, V) gfedc  gfedc  

   keramisch element gfedc  gfedc  

   breedplaat gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 4310,0 4310,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 56,2 18,7 0,0 0,0

» Vloerisolatie 0,0 0,0

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Vloerisolatie gfedcb  100 % 100 % gfedc  

   folie met aluminium gfedc  gfedc  

   eps gfedc  gfedc  

   fenolschuim gfedc  gfedc  

   xps gfedc  gfedc  

   glaswol gfedc  gfedc  

   steenwol gfedc  gfedc  

   pur met lucht gfedc  gfedc  

   pur met hcfk's gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 4310,0 4310,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

» Vloerbalk 24,8 8,3

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Vloerbalk gfedc  gfedc  

   hout gfedc  gfedc  

   prefab beton gfedc  gfedc  

   gietbouw gfedcb  100 % 100 % gfedc  24,8 8,3

   staal gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 1922,7 1922,7 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 24,8 8,3 0,0 0,0

» Verdiepingsvloer 75,5 25,2

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Verdiepingsvloer gfedc  gfedc  

   kanaalplaat gfedc  gfedc  

   onverduurzaamd hout (klasse IV, V) gfedc  gfedc  

   hsb-element gfedcb  100 % 100 % gfedc  75,5 25,2

   cellenbeton gfedc  gfedc  

   breedplaat gfedc  gfedc  
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   gietbouw gfedc  gfedc  

   staalframe element gfedc  gfedc  

   keramisch element gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 6607,0 6607,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 75,5 25,2 0,0 0,0

» Dekvloer 26,8 15,9

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Dekvloer gfedc  gfedc  

   zandcement gfedcb  100 % 80 % gfedcb  100 % 26,8 15,9

   anhydriet gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 10917,0 8733,6 2183,4 2183,4

milieubelasting per m2gbo per jaar 26,8 7,2 1,8 6,9

» Verlaagd plafond 37,0 59,0

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Verlaagd plafond gfedc  gfedc  

   houtwolcement gfedcb  20 % 0 % gfedc  2,7 1,2

   gipsplaat gfedc  gfedc  

   volkernplaat gfedc  gfedc  

   steenwol, geperst gfedcb  80 % 0 % gfedcb  100 % 34,3 57,8

   gips,geperforeerd gfedc  gfedc  

   aluminium,geperforeerd gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 10917,0 0,0 10917,0 10917,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 37,0 0,0 16,1 42,9

» Overig 1,4 1,4

     

Galerijvloer 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Galerijvloer gfedc  gfedc  

   prefab beton gfedc  gfedc  

   gietbouw gfedcb  100 % 100 % gfedc  

Geen afmetingen ingevoerd: Voer afmeting component in via 'Invoerblad / Gebouwkenmerken / Afmetingen specificeren'

 

 

   

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

     

Balkonvloer 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Balkonvloer gfedc  gfedc  

   prefab beton gfedcb  100 % 100 % gfedc  

Geen afmetingen ingevoerd: Voer afmeting component in via 'Invoerblad / Gebouwkenmerken / Afmetingen specificeren'

 

 

   

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

     

Console 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Console gfedc  gfedc  

   prefab beton gfedcb  100 % 100 % gfedc  

Geen afmetingen ingevoerd: Voer afmeting component in via 'Invoerblad / Gebouwkenmerken / Afmetingen specificeren'

 

 

   

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

     

Balkon- of galerijhek 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Balkon- of galerijhek gfedcb  100 % 100 % gfedc  

   staal gfedc  gfedc  
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 Gevels   

    

    

   aluminium gfedc  gfedc  

   glas gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 396,4 396,4 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

     

Vloerafwerking natte ruimte 1,4 1,4

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Vloerafwerking gfedc  gfedc  

   tegelwerk gfedcb  100 % 100 % gfedc  1,4 1,4

 

 

   

hoeveelheid 345,7 345,7 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 1,4 1,4 0,0 0,0

     

Plafondafwerking 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Plafondafwerking gfedcb  100 % 100 % gfedc  

   muurverf gfedc  gfedc  

   stucwerk gfedc  gfedc  

   spuitpleister gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 10917,0 10917,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

93,1 204,7

» Buitenblad 22,7 75,5

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Buitenblad gfedc  gfedc  

   pleisterwerk gfedc  gfedcb  5 % 0,3

   volkernplaat gfedc  gfedc  

   betonsteen gfedcb  100 % 0 % gfedc  22,7 7,6

   prefab beton gfedc  gfedc  

   natuursteen gfedc  gfedc  

  hout met keur (klasse I, II, III) gfedc  gfedc  

   glas gfedc  gfedcb  95 % 67,6

   staal gfedc  gfedc  

   baksteen gfedc  gfedc  

   aluminium gfedc  gfedc  

   keramiek gfedc  gfedc  

   verduurzaamd hout (klasse IV, V) gfedc  gfedc  

  multiplex met keur gfedc  gfedc  

   hout zonder keur (klasse I, II, III) gfedc  gfedc  

   multiplex zonder keur gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 3502,1 0,0 3502,1 3502,1

milieubelasting per m2gbo per jaar 22,7 0,0 7,6 67,9

» Binnenblad 20,6 40,4

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Binnenblad gfedc  gfedc  

   kalkzandsteen gfedc  gfedc  

   hsb-element gfedc  gfedc  

   betonsteen gfedcb  100 % 0 % gfedcb  50 % 20,6 20,1

   cellenbeton gfedc  gfedc  

   staalframe element,120 gfedc  gfedcb  50 % 20,3

   prefab beton gfedc  gfedc  

   baksteen gfedc  gfedc  
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hoeveelheid 3327,0 0,0 3327,0 3327,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 20,6 0,0 6,9 33,5

» Gevelisolatie 7,7 9,3

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Gevelisolatie gfedc  gfedc  

   vlaswol gfedc  gfedc  

   cellulose gfedc  gfedc  

   fenolschuim gfedc  gfedc  

   eps gfedc  gfedcb  100 % 6,7

   glaswol gfedc  gfedc  

   steenwol gfedcb  100 % 0 % gfedc  7,7 2,6

   xps gfedc  gfedc  

   pur met lucht gfedc  gfedc  

   pur met hcfk's gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 3397,0 0,0 3397,0 3397,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 7,7 0,0 2,6 6,7

» Buitenkozijn 12,2 18,8

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Buitenkozijn gfedc  gfedc  

   pvc gfedc  gfedcb  50 % 2,4

   verduurzaamd hout gfedc  gfedc  

  hout met keur (klasse I, II, III) gfedc  gfedc  

   onverduurzaamd hout (klasse IV, V) gfedcb  80 % 0 % gfedc  8,6 3,7

   aluminium gfedcb  20 % 0 % gfedcb  50 % 3,6 12,7

   hout zonder keur (klasse I, II, III) gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 2388,2 0,0 2388,2 2388,2

milieubelasting per m2gbo per jaar 12,2 0,0 4,9 13,9

» Buitenraam 6,6 16,7

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Buitenraam gfedc  gfedc  

   verduurzaamd hout gfedc  gfedc  

  hout met keur (klasse I, II, III) gfedc  gfedc  

   onverduurzaamd hout (klasse IV, V) gfedcb  100 % 0 % gfedc  6,6 0,7

   pvc gfedc  gfedcb  50 % 5,1

   aluminium gfedc  gfedcb  50 % 10,9

   hout zonder keur (klasse I, II, III) gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 955,3 0,0 955,3 955,3

milieubelasting per m2gbo per jaar 6,6 0,0 0,7 16,0

» Buitendeur 0,1 0,2

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Buitendeur gfedc  gfedc  

   verduurzaamd hout gfedc  gfedc  

  hout met keur (klasse I, II, III) gfedc  gfedc  

   pvc gfedc  gfedcb  50 % 0,1

   onverduurzaamd hout (klasse IV, V) gfedcb  100 % 0 % gfedc  0,1

   staal gfedc  gfedc  

   aluminium gfedc  gfedcb  50 % 0,1

  multiplex met keur gfedc  gfedc  

   hout zonder keur (klasse I, II, III) gfedc  gfedc  
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   multiplex zonder keur gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 8,0 0,0 8,0 8,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,1 0,0 0,0 0,2

» Beglazing 11,3 32,7

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Beglazing gfedc  gfedc  

   enkel glas gfedcb  100 % 0 % gfedc  11,3 3,8

   dubbel glas gfedc  gfedc  

   HR glas gfedc  gfedcb  100 % 28,9

   drievoudig glas gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 1606,0 0,0 1606,0 1606,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 11,3 0,0 3,8 28,9

» Overig 11,9 11,1

     

Stelkozijn 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Stelkozijn gfedc  gfedc  

   onverduurzaamd hout (klasse IV, V) gfedcb  100 % 100 % gfedc  

   verduurzaamd hout (klasse IV, V) gfedc  gfedc  

Geen afmetingen ingevoerd: Voer afmeting component in via 'Invoerblad / Gebouwkenmerken / Afmetingen specificeren'

 

 

   

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

     

Waterkering gevel 6,2 4,8

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Waterkering gevel gfedc  gfedc  

   pvc gfedc  gfedc  

   polyetheen gfedc  gfedc  

   epdm gfedc  gfedc  

   lood gfedcb  100 % 100 % gfedc  6,2 4,8

 

 

   

hoeveelheid 238,8 238,8 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 6,2 4,8 0,0 0,0

     

Puivulling 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Puivulling gfedc  gfedc  

   volkern gfedcb  100 % 100 % gfedc  

   staal gfedc  gfedc  

   glas gfedc  gfedc  

  multiplex met keur gfedc  gfedc  

   multiplex zonder keur gfedc  gfedc  

Geen afmetingen ingevoerd: Voer afmeting component in via 'Invoerblad / Gebouwkenmerken / Afmetingen specificeren'

 

 

   

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

     

Ventilatierooster 2,9 4,1

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Ventilatierooster gfedc  gfedc  

   aluminium gfedcb  100 % 0 % gfedcb  100 % 2,9 4,1

 

 

   

hoeveelheid 457,7 0,0 457,7 457,7

milieubelasting per m2gbo per jaar 2,9 0,0 1,2 2,9

     

Vensterbank 0,8 1,4

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Vensterbank gfedc  gfedc  
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 Binnenwanden   

    

    

   vezelcement gfedc  gfedc  

   keramische tegels gfedcb  100 % 0 % gfedcb  100 % 0,8 1,4

   kunststeen gfedc  gfedc  

   spaanplaat gfedc  gfedc  

   natuursteen gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 466,0 0,0 466,0 466,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,8 0,0 0,6 0,8

     

Waterslag 1,4 0,5

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Waterslag gfedc  gfedc  

   beton gfedc  gfedc  

   hardsteen gfedc  gfedc  

   kunststeen gfedc  gfedc  

   keramische tegels gfedcb  100 % 100 % gfedc  1,4 0,5

   aluminium gfedc  gfedc  

   baksteen rollaag gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 557,5 557,5 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 1,4 0,5 0,0 0,0

     

Latei 0,4 0,1

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Latei gfedc  gfedc  

   prefab beton gfedcb  100 % 100 % gfedc  0,4 0,1

   staal gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 282,9 282,9 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,4 0,1 0,0 0,0

     

Transportdeur 0,2 0,2

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Transportdeur gfedc  gfedc  

   transparante overheaddeur gfedc  gfedc  

   dichte overheaddeur gfedcb  100 % 100 % gfedc  0,2 0,2

 

 

   

hoeveelheid 4,0 4,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,2 0,2 0,0 0,0

41,9 28,6

» Dragende wand 9,7 3,2

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Dragende wand gfedc  gfedc  

   hsb-element gfedc  gfedc  

   kalkzandsteen gfedc  gfedc  

   staalframe element gfedc  gfedc  

   cellenbeton gfedcb  100 % 100 % gfedc  9,7 3,2

   gietbouw gfedc  gfedc  

   prefab beton gfedc  gfedc  

   baksteen metselwerk gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 549,8 549,8 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 9,7 3,2 0,0 0,0

» Kolom 8,1 2,7

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Kolom gfedc  gfedc  

   hout gfedc  gfedc  
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   prefab beton gfedc  gfedc  

   gietbouw gfedcb  95 % 100 % gfedc  6,6 2,2

   staal gfedcb  5 % 100 % gfedc  1,5 0,5

 

 

   

hoeveelheid 866,4 866,4 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 8,1 2,7 0,0 0,0

» Scheidingswand 13,7 11,4

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Scheidingswand gfedc  gfedc  

   gips met vlaskern gfedc  gfedcb  50 % 1,4

   kalkzandsteen gfedc  gfedc  

   gipsblokken gfedc  gfedc  

   cellenbeton gfedcb  100 % 50 % gfedcb  50 % 13,7 10,0

   hsb-element gfedc  gfedc  

   metal stud gfedc  gfedc  

   poreuze baksteen gfedc  gfedc  

   baksteen metselwerk gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 2303,5 1151,8 1151,8 1151,8

milieubelasting per m2gbo per jaar 13,7 3,3 2,3 5,8

» Overig 10,4 11,3

     

Binnenkozijn 2,9 1,0

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Binnenkozijn gfedc  gfedc  

   staal gfedc  gfedc  

  hout met keur (klasse I, II, III) gfedcb  100 % 100 % gfedc  2,9 1,0

   hout zonder keur (klasse I, II, III) gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 468,1 468,1 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 2,9 1,0 0,0 0,0

     

Binnendeur 2,4 4,1

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Binnendeur gfedc  gfedc  

   hout gfedc  gfedc  

   honingraat gfedc  gfedcb  100 % 2,2

   spaanplaat gfedcb  100 % 10 % gfedc  2,4 1,9

   multiplex gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 212,8 21,3 191,5 191,5

milieubelasting per m2gbo per jaar 2,4 0,2 1,7 2,2

     

Binnenbeglazing 0,3 0,1

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Binnenbeglazing gfedc  gfedc  

   enkel glas gfedcb  100 % 100 % gfedc  0,3 0,1

 

 

   

hoeveelheid 53,2 53,2 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,3 0,1 0,0 0,0

     

Binnendorpel 0,3 0,2

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Binnendorpel gfedc  gfedcb  100 %

  hout met keur (klasse I, II, III) gfedc  gfedc  

   kunststeen gfedcb  100 % 0 % gfedc  0,3 0,2

   hout zonder keur (klasse I, II, III) gfedc  gfedc  
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 Daken   

    

    

 

 

   

hoeveelheid 212,8 0,0 212,8 212,8

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,3 0,0 0,2 0,0

     

Stukadoorwerk 0,1 0,1

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Stukadoorwerk gfedcb  90 % 100 % gfedc  

   stucwerk gfedcb  10 % 0 % gfedcb  100 % 0,1 0,1

   spuitpleister gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 1496,5 1346,9 149,7 149,7

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,1 0,0 0,0 0,1

     

Plint 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Binnenaftimmering gfedcb  100 % 100 % gfedc  

   mdf gfedc  gfedc  

  hout met keur (klasse I, II, III) gfedc  gfedc  

   hout zonder keur (klasse I, II, III) gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 6126,0 6126,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

     

Wandafwerking 2,7 3,4

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Wandafwerking gfedc  gfedc  

   muurverf gfedcb  100 % 0 % gfedcb  100 % 2,7 3,4

   behang gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 6554,0 0,0 6554,0 6554,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 2,7 0,0 0,7 2,7

     

Tegelwerk 1,7 2,4

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Tegelwerk gfedc  gfedc  

   keramische tegels gfedcb  100 % 0 % gfedcb  100 % 1,7 2,4

 

 

   

hoeveelheid 670,2 0,0 670,2 670,2

milieubelasting per m2gbo per jaar 1,7 0,0 0,7 1,7

116,9 87,5

» Dakbalk 0,0 0,0

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Dakbalk gfedc  gfedc  

   hout gfedc  gfedc  

   prefab beton gfedc  gfedc  

   gietbouw gfedcb  100 % 100 % gfedc  

   staal gfedc  gfedc  

Geen afmetingen ingevoerd: Voer afmeting component in via 'Invoerblad / Gebouwkenmerken / Afmetingen specificeren'

 

 

   

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

» Constructie plat dak 59,2 19,7

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Constructie plat dak gfedc  gfedc  

   kanaalplaat gfedc  gfedc  

   onverduurzaamd hout (klasse IV, V) gfedc  gfedc  

   hsb-element gfedc  gfedc  

   cellenbeton gfedcb  100 % 100 % gfedc  59,2 19,7

   breedplaat gfedc  gfedc  
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   gietbouw gfedc  gfedc  

   staalframe element gfedc  gfedc  

   keramisch element gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 4310,0 4310,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 59,2 19,7 0,0 0,0

» Isolatie plat dak 11,0 17,8

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Isolatie plat dak gfedc  gfedc  

   fenolschuim gfedc  gfedc  

   eps gfedcb  100 % 0 % gfedcb  100 % 11,0 17,8

   xps gfedc  gfedc  

   pur met lucht gfedc  gfedc  

   glaswol gfedc  gfedc  

   pur met hcfk's gfedc  gfedc  

   steenwol gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 4310,0 0,0 4310,0 4310,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 11,0 0,0 3,7 14,1

» Bedekking plat dak 20,0 28,7

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Bedekking plat dak gfedc  gfedc  

   pvc gfedc  gfedc  

   epdm gfedc  gfedc  

   bitumen gfedcb  100 % 0 % gfedcb  100 % 20,0 28,7

   zink gfedc  gfedc  

   glas gfedc  gfedc  

   staal gfedc  gfedc  

   aluminium gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 4310,0 0,0 4310,0 4310,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 20,0 0,0 2,0 26,7

» Constructie hellend dak 0,0 0,0

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Constructie hellend dak gfedc  gfedc  

   spaanplaat gfedcb  100 % 100 % gfedc  

   onverduurzaamd hout (klasse IV, V) gfedc  gfedc  

   multiplex met keur gfedc  gfedc  

   cellenbeton gfedc  gfedc  

   staalframe gfedc  gfedc  

   multiplex zonder keur gfedc  gfedc  

Geen afmetingen ingevoerd: Voer afmeting component in via 'Invoerblad / Gebouwkenmerken / Afmetingen specificeren'

 

 

   

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

» Isolatie hellend dak 0,0 0,0

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Isolatie hellend dak gfedcb  100 % 100 % gfedc  

   vlas gfedc  gfedc  

   cellulose gfedc  gfedc  

   fenolschuim gfedc  gfedc  

   eps gfedc  gfedc  

   xps gfedc  gfedc  
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   pur met lucht gfedc  gfedc  

   glaswol gfedc  gfedc  

   pur met hcfk's gfedc  gfedc  

   steenwol gfedc  gfedc  

Geen afmetingen ingevoerd: Voer afmeting component in via 'Invoerblad / Gebouwkenmerken / Afmetingen specificeren'

 

 

   

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

» Bedekking hellend dak 0,0 0,0

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Bedekking hellend dak gfedc  gfedc  

   betonpan gfedcb  100 % 100 % gfedc  

   vezelcement gfedc  gfedc  

   natuursteen lei gfedc  gfedc  

   keramieke pan gfedc  gfedc  

   bitumineuze lei gfedc  gfedc  

   houten lei met fsc gfedc  gfedc  

   zink gfedc  gfedc  

   houten lei, zonder fsc gfedc  gfedc  

   glas gfedc  gfedc  

   staal gfedc  gfedc  

   aluminium gfedc  gfedc  

   keramiek gfedc  gfedc  

Geen afmetingen ingevoerd: Voer afmeting component in via 'Invoerblad / Gebouwkenmerken / Afmetingen specificeren'

 

 

   

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

» Overig 26,7 21,3

     

Waterkering plat dak 22,5 17,3

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Waterkering plat dak gfedc  gfedc  

   pvc gfedc  gfedc  

   polyetheen gfedc  gfedc  

   epdm gfedc  gfedc  

   lood gfedcb  100 % 100 % gfedc  22,5 17,3

 

 

   

hoeveelheid 862,0 862,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 22,5 17,3 0,0 0,0

     

Waterkering hellend dak 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Waterkering hellend dak gfedc  gfedc  

   pvc gfedc  gfedc  

   polyetheen gfedc  gfedc  

   epdm gfedc  gfedc  

   lood gfedcb  100 % 100 % gfedc  

Geen afmetingen ingevoerd: Voer afmeting component in via 'Invoerblad / Gebouwkenmerken / Afmetingen specificeren'

 

 

   

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

     

Dakraam 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Dakraam gfedc  gfedc  

  hout met keur (klasse I, II, III) gfedcb  100 % 100 % gfedc  

   pvc gfedc  gfedc  

   hout zonder keur (klasse I, II, III) gfedc  gfedc  
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 Trappen en liften   

    

    

    

Geen afmetingen ingevoerd: Voer afmeting component in via 'Invoerblad / Gebouwkenmerken / Afmetingen specificeren'

 

 

   

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

     

Boeiboord 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Boeiboord gfedc  gfedc  

   volkern gfedcb  100 % 100 % gfedc  

  hout met keur (klasse I, II, III) gfedc  gfedc  

   hout zonder keur (klasse I, II, III) gfedc  gfedc  

   multiplex met keur gfedc  gfedc  

   multiplex zonder keur gfedc  gfedc  

Geen afmetingen ingevoerd: Voer afmeting component in via 'Invoerblad / Gebouwkenmerken / Afmetingen specificeren'

 

 

   

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

     

Ballastlaag 4,2 4,0

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Ballastlaag gfedc  gfedc  

   grind gfedcb  90 % 100 % gfedc  3,3 3,3

   leislag gfedc  gfedc  

   beton tegels gfedcb  10 % 100 % gfedc  0,9 0,7

   begroend dak gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 3863,5 3863,5 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 4,2 4,0 0,0 0,0

3,7 4,0

» Centrale trap 1,6 0,5

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Centrale trap gfedc  gfedc  

   prefab beton gfedcb  100 % 100 % gfedc  1,6 0,5

   gietbouw gfedc  gfedc  

   staal gfedc  gfedc  

  hout met keur gfedc  gfedc  

   hout zonder keur gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 16,0 16,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 1,6 0,5 0,0 0,0

» Interne trap 0,0 0,0

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Interne trap gfedc  gfedc  

   prefab beton gfedcb  100 % 100 % gfedc  

  hout met keur (klasse I, II, III) gfedc  gfedc  

   hout zonder keur (klasse I, II, III) gfedc  gfedc  

   staal gfedc  gfedc  

Geen afmetingen ingevoerd: Voer afmeting component in via 'Invoerblad / Gebouwkenmerken / Afmetingen specificeren'

 

 

   

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

» Overig 2,1 3,5

     

Traphek en balustrade 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Traphek en balustrade gfedcb  100 % 100 % gfedc  

  hout met keur gfedc  gfedc  

   staal gfedc  gfedc  

   hout zonder keur gfedc  gfedc  
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 installaties   

    

    

    

   aluminium gfedc  gfedc  

   glas gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 72,0 72,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

     

Trapleuning 0,2 0,4

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Trapleuning gfedc  gfedc  

  hout met keur (klasse I, II, III) gfedc  gfedc  

   staal gfedcb  100 % 0 % gfedcb  100 % 0,2 0,4

   hout zonder keur (klasse I, II, III) gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 32,0 0,0 32,0 32,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,2 0,0 0,1 0,3

     

Liftinstallatie 1,4 2,3

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Liftinstallatie gfedc  gfedc  

   staal gfedcb  100 % 0 % gfedcb  100 % 1,4 2,3

 

 

   

hoeveelheid 8,0 0,0 8,0 8,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 1,4 0,0 0,5 1,8

     

Liftcabine 0,5 0,8

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Liftcabine gfedc  gfedc  

   staal gfedcb  100 % 0 % gfedcb  100 % 0,5 0,8

 

 

   

hoeveelheid 2,0 0,0 2,0 2,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,5 0,0 0,2 0,6

62,9 146,3

» Warmteopwekking U 3,3 4,5

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Warmteopwekking U gfedc  gfedc  

   warmtepomp gfedc  gfedcb  30 % 0,5

   vr-ketel gfedcb  50 % 0 % gfedc  1,5 0,6

   hr-ketel gfedcb  50 % 0 % gfedcb  70 % 1,8 3,4

 

 

   

hoeveelheid 10917,0 0,0 10917,0 10917,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 3,3 0,0 1,4 3,1

» Warmtelevering 28,1 47,6

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Warmtelevering gfedc  gfedc  

   vloerverwarming gfedc  gfedc  

   radiatoren bij klimaatplafond gfedc  gfedc  

   radiatoren bij topkoeling gfedc  gfedcb  100 % 26,1

   alleen radiatoren gfedcb  100 % 0 % gfedc  28,1 21,5

 

 

   

hoeveelheid 10917,0 0,0 10917,0 10917,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 28,1 0,0 21,5 26,1

» Koudeopwekking 0,0 0,0

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Koudeopwekking gfedcb  100 % 100 % gfedc  

   koelsysteem, licht gfedc  gfedc  

   koelsysteem, zwaar gfedc  gfedc  
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hoeveelheid 10917,0 10917,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

» Koudelevering 0,0 0,0

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Koudelevering gfedcb  100 % 100 % gfedc  

   Klimaatplafond gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 10917,0 10917,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

» Warmtapwaterbereiding 2,3 2,3

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Warmtapwaterbereiding gfedc  gfedc  

   geiser gfedc  gfedc  

   collectieve combiketel gfedc  gfedc  

   individuele combiketel gfedc  gfedc  

   elektrische boiler gfedcb  50 % 100 % gfedc  1,0 1,0

   gasboiler gfedcb  50 % 100 % gfedc  1,3 1,3

 

 

   

hoeveelheid 4,0 4,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 2,3 2,3 0,0 0,0

» Zonnecollector 0,0 0,0

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Zonnecollector gfedcb  100 % 100 % gfedc  

   collectieve zvi gfedc  gfedc  

   collectieve zonneboiler gfedc  gfedc  

   individuele zvi gfedc  gfedc  

   individuele zonneboiler gfedc  gfedc  

Geen afmetingen ingevoerd: Voer afmeting component in via 'Invoerblad / Gebouwkenmerken / Afmetingen specificeren'

 

 

   

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

» Luchtbehandeling 22,0 86,4

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Luchtbehandeling gfedcb  65 % 0 % gfedc  

   mechanische afvoer gfedcb  10 % 0 % gfedc  3,7 4,0

   topkoeling gfedc  gfedc  

   mechanische aan-en afvoer gfedcb  25 % 100 % gfedcb  100 % 18,3 82,4

   klimaatplafond gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 10917,0 2729,3 8187,8 8187,8

milieubelasting per m2gbo per jaar 22,0 18,3 4,0 64,1

» PV-systeem 0,0 0,0

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen PV-systeem gfedcb  100 % 100 % gfedc  

   kristallijn silicium, paneel (135 Wp/m2) gfedc  gfedc  

   amorf silicium, folie (65 Wp/m2) gfedc  gfedc  

   CdTe dunne laag, paneel (100 Wp/m2) gfedc  gfedc  

Geen afmetingen ingevoerd: Voer afmeting component in via 'Invoerblad / Gebouwkenmerken / Afmetingen specificeren'

 

 

   

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

» Overig 7,2 5,5

     

Dakgoot 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen nieuw
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   geen Dakgoot gfedcb  100 % 100 % gfedc  

   pvc gfedc  gfedc  

   polyetheen gfedc  gfedc  

   staal gfedc  gfedc  

   aluminium gfedc  gfedc  

   polyesther gfedc  gfedc  

   zink gfedc  gfedc  

   hout met bitumen gfedc  gfedc  

Geen afmetingen ingevoerd: Voer afmeting component in via 'Invoerblad / Gebouwkenmerken / Afmetingen specificeren'

 

 

   

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

     

Hemelwaterafvoer 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Hemelwaterafvoer gfedc  gfedc  

   pvc gfedcb  100 % 80 % gfedc  

   polyetheen gfedc  gfedc  

   zink gfedc  gfedc  

   staal gfedc  gfedcb  100 %

 

 

   

hoeveelheid 52,0 41,6 10,4 10,4

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

     

Elektraleiding 5,6 4,3

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Elektraleiding gfedc  gfedc  

   standaard gfedcb  100 % 100 % gfedc  5,6 4,3

 

 

   

hoeveelheid 10917,0 10917,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 5,6 4,3 0,0 0,0

     

Waterleiding U 1,2 0,9

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Waterleiding U gfedc  gfedc  

   polyetheen gfedc  gfedc  

   polybuteen gfedc  gfedc  

   koper gfedcb  100 % 100 % gfedc  1,2 0,9

 

 

   

hoeveelheid 10917,0 10917,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 1,2 0,9 0,0 0,0

     

Binnenriolering U 0,2 0,1

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Binnenriolering U gfedc  gfedc  

   pvc gfedcb  100 % 80 % gfedcb  100 % 0,2 0,1

   polypropeen gfedc  gfedc  

   polyetheen gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 10917,0 8733,6 2183,4 2183,4

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,2 0,1 0,0 0,0

     

Buitenriolering U 0,1 0,1

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Buitenriolering U gfedc  gfedc  

   pvc gfedcb  100 % 100 % gfedc  0,1 0,1

   polypropeen gfedc  gfedc  

   keramiek gfedc  gfedc  

   polyetheen gfedc  gfedc  
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 Inrichting   

    

    

    

 

 

   

hoeveelheid 10917,0 10917,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,1 0,1 0,0 0,0

     

Gasleiding U 0,1 0,1

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Gasleiding U gfedc  gfedc  

   roestvaststaal gfedc  gfedc  

   koper gfedcb  100 % 100 % gfedc  0,1 0,1

   polyetheen gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 10917,0 10917,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,1 0,1 0,0 0,0

9,5 9,0

» Keukenblok 0,1 0,1

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Keukenblok gfedc  gfedc  

  multiplex met keur gfedc  gfedc  

   spaanplaat gfedcb  100 % 100 % gfedc  0,1 0,1

   multiplex zonder keur gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 4,0 4,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,1 0,1 0,0 0,0

» Terreinverharding 9,1 8,6

     huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Terreinverharding gfedc  gfedc  

   schelpen gfedc  gfedc  

   grind gfedc  gfedc  

   beton tegels gfedcb  80 % 100 % gfedc  6,8 6,8

   beton klinkers gfedcb  20 % 100 % gfedc  2,3 1,8

   keramische klinkers gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 3448,0 3448,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 9,1 8,6 0,0 0,0

» Overig 0,3 0,3

     

Closetcombinatie 0,2 0,2

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Closetcombinatie gfedc  gfedc  

   keramiek gfedcb  100 % 100 % gfedc  0,2 0,2

 

 

   

hoeveelheid 48,0 48,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,2 0,2 0,0 0,0

     

Wastafel 0,1 0,1

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Wastafel gfedc  gfedc  

   keramiek gfedcb  100 % 100 % gfedc  0,1 0,1

 

 

   

hoeveelheid 32,0 32,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,1 0,1 0,0 0,0

     

Douchebak 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Douchebak gfedc  gfedc  

   keramiek gfedcb  100 % 100 % gfedc  

   pvc gfedc  gfedc  
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Geen afmetingen ingevoerd: Voer afmeting component in via 'Invoerblad / Gebouwkenmerken / Afmetingen specificeren'

 

 

   

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

     

Aanrechtblad 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen nieuw

   geen Aanrechtblad gfedc  gfedc  

   kunstharsgebonden gfedcb  100 % 100 % gfedc  

   spaanplaat gfedc  gfedc  

   roestvaststaal gfedc  gfedc  

 

 

   

hoeveelheid 4,0 4,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0
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Etty Hillesum Lyceum  » Etty Hillesum Lyceum Het Vlier  » verbouwing Het Vlier 
GPR gebouw® 4.1 bestaande bouw onderwijsgebouwen

3     Gezondheid

huidig na ingreep max.  

1000  3,9 7,8
 3.1.1    

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

  

3.1 Geluid  3,2 7,4 150 

Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 90

3.1.2 Geluidbelasting van buiten

  ≤ 53 dB nmlkj nmlkj 13 

  >53 dB en ≤58 dB nmlkj nmlkji 0 

  >58 dB en ≤63 dB nmlkji nmlkj -7 

  >63 dB en ≤68 dB nmlkj nmlkj -10 

  >68 dB en ≤73 dB nmlkj nmlkj -13 

  >73 dB nmlkj nmlkj -17 

3.1.3 Minst geluidwerende constructie in de (geluidb elaste) gevel

  geen of matige kierdichting en/of zeer lichte borstwering nmlkj nmlkj -16 

  enkele kierdichting + roosters en/of klepramen nmlkji nmlkj -5 

  enkele kierdichting + suskast nmlkj nmlkj 5 

  enkele kierdichting + gebalanceerde ventilatie nmlkj nmlkji 11 

  dubbele kierdichting + akoestisch glas + gebalanceerde ventilatie nmlkj nmlkj 16 

3.1.4 Leslokaal aan speelplein

  er zijn geen speciale maatregelen getroffen bij lokalen die aan speelplein grenzen nmlkji nmlkj -7   

  er is aandacht besteed om de overlast in lokalen door speelplein te verminderen nmlkj nmlkji 7 

3.1.5 Wering geluiden tussen leslokalen

  wanden met deuren zonder maatregelen of wanden met geluidlekken nmlkji nmlkj -7 

  wanden met deuren met goede kierdichting nmlkj nmlkj -2 

  wanden van goede kwaliteit met lichte wand van gips of gasbeton nmlkj nmlkji 0 

  idem met systeemwand van gipskarton (zonder kieren), wanden van kalkzandsteen, baksteen of beton < 150 mm nmlkj nmlkj 4 

  wanden van beton, baksteen of kalkzandsteen van minimaal 150 mm nmlkj nmlkj 7 

3.1.6 Wering geluiden tussen leslokaal en gang

  wanden met deuren zonder maatregelen nmlkji nmlkj -3 

  goed sluitende deuren zonder kieren (zonder kierdichting) nmlkj nmlkji 0 

  wanden met deuren met goede kierdichting rondom nmlkj nmlkj 3 

3.1.7 Wering geluiden tussen leslokaal en overige ruimten met veel geluidproductie (entree, aula, 
speellokaal, gymzaal)

  leslokalen grenzen via deur aan ruimte met veel geluidproductie nmlkj nmlkj -4 

  leslokalen grenzen met lichte wand aan ruimte met veel geluidproductie nmlkji nmlkji -1 

  er grenzen geen leslokalen aan ruimten, zoals entree of aula nmlkj nmlkj 3 

3.1.8 Wering van installatiegeluid

  ventilatiesysteem zonder afdoende akoestische maatregelen nmlkji nmlkj -9 

  ventilatiesysteem met akoestische maatregelen nmlkj nmlkji 0 

  ventilatiesysteem met extra akoestische maatregelen nmlkj nmlkj 7 

3.1.9 Verkorten nagalmtijd leslokalen

  geen of nauwelijks geluidabsorberend plafond nmlkj nmlkj -4 

  redelijk geluidabsorberend plafond nmlkji nmlkj 0 

  geluidabsorberend verlaagd plafond nmlkj nmlkji 3 

3.1.10 Verkorten nagalmtijd gymlokaal

  geen of nauwelijks geluidabsorberend plafond (sterk galmend gymlokaal) nmlkji nmlkj -4 

  geluidabsorberend verlaagd plafond (of geen gymlokaal) nmlkj nmlkji 3 

3.1.11 Extra maatregelen

  beschrijving extra maatregelen 0 0

  

3.2 Luchtkwaliteit  4,4 7,2 450 
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 3.2.1    

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

  TO berekening    TO berekening      

       

 3.3.1    

       

     

       

Startwaarde nieuwbouw 2006 =  6,0 270

3.2.2 Ventilatie en  regelgeving

  alleen ventileren door ramen te openen nmlkj nmlkj -104 

  wel voorzieningen voor toevoer van ventilatie maar geen afvoer nmlkj nmlkj -62 

  wel toe- en afvoervoorzieningen voor ventilatie, maar capaciteit onvoldoende nmlkji nmlkj -42 

  voorzieningen voor toe- en afvoer van ventilatielucht conform Bouwbesluit nieuwbouw nmlkj nmlkji 0 

  capaciteit ventilatievoorzieningen 1,5 x nieuwbouweis (t.b.v. CARA patiënten) nmlkj nmlkj 83 

3.2.3 Aanvullende voorzieningen  ventilatiesysteem

  ventilatie per vertrek te regelen gfedcb gfedcb 5 

  zelfregelende roosters gfedc gfedc 5 

  CO2-regeling gfedc gfedcb 5 

  onderhoudscontract (bij mechanische) ventilatie gfedc gfedcb 5 

  goede gebruikshandleiding gfedc gfedcb 3 

  er is sprake van recirculatie van ventilatielucht gfedc gfedc -5 

  ongunstige locatie luchttoevoer gfedc gfedc -10 

  er is luchtbevochtiging gfedc gfedc -5 

  goede reinigbaarheid ventilatievoorzieningen gfedc gfedcb 5 

3.2.4 Beperken uitstoot schadelijke  stoffen uit materialen

  geen fosfogips in plafonds/wanden/stucwerk gfedc gfedc 6 

  formaldehydehoudende materialen aanwezig (bv. spaanplaat) gfedc gfedc -8 

  geen onverpakte minerale vezels gfedc gfedc 6 

  niet schilderen van binnenwerk gfedc gfedc 6 

  asbesthoudende materialen aanwezig (niet afgeschermd) gfedc gfedc -17   

  oplosmiddelen arme/-vrije lijmen en kitten gfedc gfedcb 6 

  geen pvc-houdende vloerbedekking gfedc gfedcb 6 

  niet goed afgedichte begane grondvloer gfedcb gfedc -6 

3.2.5 Beperken stofconcentraties door  keuze warmte afgiftesysteem

  lage temperatuurverwarming: wand/vloerverwarming nmlkj nmlkj 14 

  lage temperatuurverwarming: radiatoren (vb 50/70°C) nmlkj nmlkji 7 

  radiatorenverwarming (70/90°) nmlkji nmlkj 0 

  luchtverwarming nmlkj nmlkj -7 

  lokale verwarming nmlkj nmlkj -14 

3.2.6 Voorzieningen beperken  stofconcentraties

  goede reinigbaarheid verwarmingsvoorzieningen gfedc gfedc 3 

  beperken stofconcentraties door centrale stofzuiginstallatie gfedc gfedc 3 

3.2.7 Voorkomen vorming biologische  agentia

  koudebruggen aanwezig gfedcb gfedc -7 

  geen of weinig schimmelgevoelige materialen gfedc gfedcb 7 

  minimaliseer de toepassing van 'zachte'vloerbedekking gfedc gfedcb 14 

  enkelglas in gevel van verblijfsruimten gfedcb gfedc -7   

  optrekkend vocht gfedcb gfedc -7 

  ongeïsoleerde begane grondvloer gfedcb gfedcb -7 

3.2.8 Extra maatregelen

  beschrijving extra maatregelen 0 0

  

3.3 Thermisch comfort  3,5 8,5 350 

Startwaarde nieuwbouw 2006 =  6,0 210

3.3.2 Zomercomfort : TO berekening  beschikbaar

  binnentemperatuur van 25,5 C wordt minder dan 5% van de gebruikstijd per jaar overschreden nmlkj nmlkj 58 

  binnentemperatuur van 25,5 C wordt minder dan 10% van de gebruikstijd per jaar overschreden nmlkj nmlkji 39 

  binnentemperatuur van 25,5 C wordt minder dan 20% van de gebruikstijd per jaar overschreden nmlkji nmlkj -39 

  binnentemperatuur van 25,5 C wordt meer dan 20% van de gebruikstijd per jaar overschreden nmlkj nmlkj -78 
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3.3.3 Zomercomfort: geen TO berekening beschikbaar

  tenminste 5 m2 aan te openen raam per leslokaal gfedc gfedc 4   

  minder dan 2,5 m2 te openen raam per leslokaal gfedc gfedcb -15   

  zomernachtventilatie gfedc gfedcb 4 

  massieve bouwwijze gfedcb gfedcb 4 

  thermisch open plafond gfedc gfedc 4 

  overstekken boven ramen op zuid gfedc gfedc 4 

  buitenzonwering gfedcb gfedcb 11 

  zonwerende beglazing (ZTA ≤ 0,35 ) gfedc gfedc 7 

  beperkte raamoppervlakte op oost, west, zuid: < 25% van gebruiksoppervlak verblijfsruimte gfedc gfedc 7   

  raamoppervlakte op oost, west en zuid > 40% van gebruiksoppervlak verblijrsruimte gfedc gfedc -15   

  slecht of matig geïsoleerd dak (Rc ≤ 1,5 m2K/W) boven verblijfsruimte gfedcb gfedc -11 

  koeling (vloerkoeling, airco) gfedc gfedcb 11   

  lage interne warmtelast (T5 lampen, LCD schermen) gfedc gfedcb 4 

3.3.4 Wintercomfort door warmteafgiftesysteem

  lage temperatuurverwarming: wand/vloerverwarming nmlkj nmlkj 23 

  lage temperatuurverwarming: radiatoren nmlkj nmlkji 12 

  radiatorenverwarming nmlkji nmlkj 0 

  luchtverwarming nmlkj nmlkj -9 

  lokale verwarming nmlkj nmlkj -19 

3.3.5 Wintercomfort door overige kenmerken

  geen of matige kierdichting gfedcb gfedc -16 

  goede kierdichting gfedc gfedcb 16 

  enkelglas in gevel verblijfsruimten gfedcb gfedc -23   

  ongeïsoleerde dak, vloer en gevelconstructies gfedc gfedc -16 

  tochtwerende voorzieningen ventilatietoevoer gfedc gfedcb 23 

  glasvlakken hoger dan 2,5 m (zonder voorzieningen) gfedcb gfedcb -16 

3.3.6 Individuele regelbaarheid

  traploos te regelen openen ramen gfedc gfedc 6   

  buitenzonwering, individueel te bedienen gfedcb gfedcb 6 

  individuele regelbaarheid ruimtetemperatuur gfedc gfedcb 6 

3.3.7 Extra maatregelen

  beschrijving extra maatregelen 0 0

  

3.4 Licht en visueel comfort  4,0 7,6 50 

Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 30

3.4.2 Daglichttoetreding door oppervlak daglichtopen ingen

  daglichtoppervlak in leslokalen bedraagt 5% of minder gfedc gfedc -3 

  daglichtoppervlak in leslokalen bedraagt tussen 5% en 10% van vloeroppervlak gfedcb gfedcb 0 

  daglichtoppervlak in leslokalen bedraagt 10% of meer van vloeroppervlak gfedc gfedc 3 

  reflectiecoëfficiënt binnenwanden > 0,5 en plafond > 0,7 gfedc gfedc 2 

3.4.3 Kunstlicht: kwaliteit

  individuele regelbaarheid verlichting gfedc gfedcb 1 

  aanwezigheid bordverlichting gfedc gfedcb 1   

  gemiddeld verlichtingsniveau werkplek >= 500 lux gfedc gfedcb 1 

  gemiddeld verlichtingsniveau werkplek < 250 lux gfedc gfedc -3 

  matige kleurweergave, Ra<80 gfedcb gfedc -1 

  kleurweergave-index Ra >= 90 gfedc gfedc 1 

3.4.4 Kunstlicht: voorkomen van verblinding

  kale tl-balken nmlkji nmlkj -10 

  armaturen met matige afscherming nmlkj nmlkj -5 

  armaturen met normale afscherming nmlkj nmlkji 0 

  armaturen met hoge mate van afscherming nmlkj nmlkj 5 

3.4.5 Visueel comfort (overig)
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  voorkomen verblinding door daglicht/reflecties gfedcb gfedcb 1 

  maatregelen tegen grote helderheidsverschillen (door daglicht) op werkvlak gfedc gfedcb 1 

  lichtwering (lamellen, weinig lichtdoorlatende gordijnen) gfedc gfedcb 2 

  geen gekleurde beglazing gfedc gfedc 1 

3.4.6 Extra maatregelen

  beschrijving extra maatregelen 0 0
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Etty Hillesum Lyceum  » Etty Hillesum Lyceum Het Vlier  » verbouwing Het Vlier 
GPR gebouw® 4.1 bestaande bouw onderwijsgebouwen

4     Gebruikskwaliteit

huidig na ingreep max.  

1000  6,7 8,7
 4.1.1    

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

  

4.1 Toegankelijkheid  7,2 7,5 250 

Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 150

4.1.2 Bereikbaarheid perceel

  OV halte op max. 300 m gfedcb gfedcb 4 

  parkeren op max. 25 m gfedcb gfedcb 4 

4.1.3 Verkeersroute op perceel tot entree gebouw: br eedte

  niet aanwezig nmlkj nmlkj 8 

  breedte: b >= 1,8 m EN hoogteverschil <= 0,02 m of hellingbaan in looprichting max. 1:25 nmlkji nmlkji 8 

  breedte: 1,5 m <= b < 1,8 m EN hoogteverschil <= 0,02 m of hellingbaan in looprichting max. 1:25 nmlkj nmlkj 4 

  breedte: 1,2 m <= b < 1,5 m EN hoogteverschil <= 0,02 m of hellingbaan in looprichting max. 1:25 nmlkj nmlkj 0 

  breedte: b < 1,2 m OF hoogteverschil > 0,02 m en hellingbaan in looprichting > 1:25 nmlkj nmlkj -8 

4.1.4 Entreedeur gebouw

  vrij oppervlakte weerszijden hoofdentreedeur >= 2,0x2,0m gfedcb gfedcb 4 

  vrij oppervlakte weerszijden overige deuren >= 1,5x1,5 m gfedc gfedc 4 

4.1.5 Vrije breedte gemeenschappelijke verkeersruimt e

  breedte >= 1,8 m nmlkj nmlkj 8 

  1,5 <= breedte < 1,8 m nmlkji nmlkji 4 

  1,2 <= breedte <= 1,5 m nmlkj nmlkj 0 

  breedte < 1,2m nmlkj nmlkj -8 

4.1.6 Binnendeuren

  vrije ruimte naast slotzijde deuren: >= 0,35 m OF >= 0,5 m gfedcb gfedcb 4 

  geen dorpels gfedc gfedcb 4 

4.1.7 Trap: breedte

  breedte >= 1,5 m OF geen trap nmlkj nmlkj 8 

  1,2 <= breedte < 1,5 m nmlkji nmlkji 4 

  0,8 <= breedte < 1,2 m nmlkj nmlkj 0 

  0,7 <= breedte < 0,8 m nmlkj nmlkj -4 

  breedte < 0,7 m nmlkj nmlkj -8 

4.1.8 Trap: aantrede

  aantrede >= 0,24 m OF geen trap nmlkj nmlkj 8 

  0,185 <= aantrede < 0,24 m nmlkji nmlkji 0 

  0,13 <= aantrede < 0,185 m nmlkj nmlkj -4 

  aantrede < 0,13 m nmlkj nmlkj -8 

4.1.9 Trap: optrede

  optrede <= 0,185 m OF geen trap nmlkj nmlkj 8 

  0,21 >= optrede > 0,185 m nmlkji nmlkji 0 

  optrede > 0,21 m nmlkj nmlkj -8 

4.1.10 Vrij opp voor eerste en achter laatste traptr ede

  lxb >= 1,8x1,2 m (voor) en 1,4x1,2 m (achter) OF geen trap nmlkj nmlkj 8 

  1,2x1,2 m <= lxb < 1,8x1,2 m (voor) EN 1,4x1,2 m (achter) nmlkj nmlkj 4 

  0,8x0,8 <= lxb < 1,2x1,2 m nmlkji nmlkji 0 

  0,7x0,7 m <= lxb < 0,8x0,8 m nmlkj nmlkj -4 

  lxb < 0,7x0,7m nmlkj nmlkj -8 

4.1.11 Personenlift in gebouw
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  lift met vrij vloeroppervlakte >= 1,05 x 2,05 m EN opstelruimte voor lifttoegang >= 2,0 x 2,0 m OF eenlaags gebouw nmlkj nmlkj 8 

  lift met vrij vloeroppervlakte >= 1,05 x 2,05 m nmlkj nmlkj 4 

  lift met vrij vloeroppervlakte >= 1,05 x 1,35 m nmlkji nmlkji 0 

  geen lift (indien meerlaags gebouw) nmlkj nmlkj -8   

4.1.12 Afmetingen ruimten

  toilet: bxl >= 1,0x1,2 m gfedc gfedc 4   

  toilet: 0,9x1,2m <= bxl < 1,0x1,2m gfedc gfedcb 0   

  toilet: bxl < 0,9x1,2m gfedcb gfedc -4   

  integraal toegankelijk toilet: bxl >= 1,65x2,2m OF >= 1,95x1,9m gfedc gfedc 4   

  douchegelegenheid: bxl < 1,65x2,2m OF < 1,95x1,9m gfedc gfedc -4 

  multifunctionele sanitaire ruimte: bxl < 2,2x2,2m gfedc gfedc -4 

4.1.13 Bedieningselementen

  hoogte: 0,9-1,2 m boven vloer EN 0,5 m vrij uit inwendige hoek gfedc gfedc 8   

4.1.14 Extra maatregelen

  beschrijving extra maatregelen 0 0

  

4.2 Functionaliteit  7,7 7,7 250 

Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 150

4.2.2 Gebouw en omgeving

  drie of meer gebruiksfuncties op elkaar gfedc gfedc 2 

  twee gebruiksfuncties op elkaar gfedc gfedc 2 

  zorgvuldig grondgebruik door functiecombinatie gfedc gfedc 2 

  zorgvuldig grondgebruik door meerlaags gebouw gfedcb gfedcb 2 

  zorgvuldig grondgebruik door fietsenstalling in of op het gebouw gfedcb gfedcb 2 

  zorgvuldig grondgebruik door speelplein op het dak gfedc gfedc 1 

  (deel) gebouw of terrein bruikbaar buiten schooltijd gfedc gfedc 1 

4.2.3 Bruto vloeroppervlakte als % van VNG-richtlijn

  oppervlakte >= 110% nmlkj nmlkj 14 

  105% <= oppervlakte < 110% nmlkj nmlkj 7 

  100% <= oppervlakte < 105% nmlkji nmlkji 0 

  95% <= oppervlakte < 100% nmlkj nmlkj -7 

  oppervlakte < 95% nmlkj nmlkj -14 

4.2.4 Grootte lesruimten (m2 netto)

  oppervlakte >= 48m2 nmlkji nmlkji 14 

  45 <= oppervlakte < 48m2 nmlkj nmlkj 7 

  42 <= oppervlakte < 45m2 nmlkj nmlkj 0 

  39 <= oppervlakte < 42m2 nmlkj nmlkj -7 

  oppervlakte < 39m2 nmlkj nmlkj -14 

4.2.5 Vrije overspanning (hart-op-hart)

  lengte >= 7,5 m nmlkji nmlkji 14 

  6 <= lengte < 7,5 m nmlkj nmlkj 0 

  lengte < 6 m nmlkj nmlkj -14 

4.2.6 Netto verdiepingshoogte

  hoogte >= 3,5 m nmlkj nmlkj 14 

  3,0 <= hoogte < 3,5 m nmlkj nmlkj 7 

  2,6 <= hoogte < 3,0 m nmlkji nmlkji 0 

  hoogte < 2,6m nmlkj nmlkj -14 

4.2.7 Fietsenstalling: aantal

  aantal >= 0,6 fietsparkeerplaatsen per persoon nmlkj nmlkj 14 

  0,3 <= aantal < 0,6 fietsparkeerplaatsen per persoon nmlkji nmlkji 7 

  0,2 <= aantal < 0,3 fietsparkeerplaatsen per persoon nmlkj nmlkj 0 

  niet aanwezig OF aantal < 0,2 fietsparkeerplaatsen per persoon nmlkj nmlkj -14 

4.2.8 Functionaliteit ruimten
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  het gebouw omvat een grote ruimtelijke diversiteit gfedc gfedc 6 

  alle verblijfsruimten direct vanuit verkeersruimte bereikbaar gfedcb gfedcb 3 

  leslokalen zijn te vergroten door onderlinge koppelmogelijkheid gfedc gfedc 6 

4.2.9 Extra maatregelen

  beschrijving extra maatregelen 0 0

  

4.3 Technische kwaliteit  3,4 10,0 250 

Startwaarde nieuwbouw 2006 = 10,0 250

4.3.2 Kwaliteit dak

  uitstekend nmlkj nmlkji 17 

  goed nmlkj nmlkj 9 

  voldoende nmlkj nmlkj 0 

  matig nmlkji nmlkj -9 

  slecht nmlkj nmlkj -17 

4.3.3 Kwaliteit dichte geveldelen

  uitstekend nmlkj nmlkji 14 

  goed nmlkj nmlkj 7 

  voldoende nmlkj nmlkj 0 

  matig nmlkj nmlkj -7 

  slecht nmlkji nmlkj -14 

4.3.4 Kwaliteit kozijnen, ramen en deuren

  uitstekend nmlkj nmlkji 14 

  goed nmlkj nmlkj 7 

  voldoende nmlkj nmlkj 0 

  matig nmlkj nmlkj -7 

  slecht nmlkji nmlkj -14 

4.3.5 Kwaliteit verwarmingsinstallatie

  uitstekend nmlkj nmlkji 11 

  goed nmlkj nmlkj 6 

  voldoende nmlkji nmlkj 0 

  matig nmlkj nmlkj -6 

  slecht nmlkj nmlkj -11 

4.3.6 Kwaliteit installatie warmtapwater

  uitstekend nmlkj nmlkji 11 

  goed nmlkj nmlkj 6 

  voldoende nmlkji nmlkj 0 

  matig nmlkj nmlkj -6 

  slecht nmlkj nmlkj -11 

4.3.7 Kwaliteit ventilatiesysteem

  uitstekend nmlkj nmlkji 11 

  goed nmlkj nmlkj 6 

  voldoende nmlkj nmlkj 0 

  matig nmlkj nmlkj -6 

  slecht nmlkji nmlkj -11 

4.3.8 Kwaliteit elektrische installatie

  uitstekend nmlkj nmlkji 11 

  goed nmlkj nmlkj 6 

  voldoende nmlkj nmlkj 0 

  matig nmlkj nmlkj -6 

  slecht nmlkji nmlkj -11 

4.3.9 Kwaliteit sanitaire voorzieningen
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 4.4.1    

       

     

       

     

  uitstekend nmlkj nmlkji 9 

  goed nmlkj nmlkj 4 

  voldoende nmlkj nmlkj 0 

  matig nmlkji nmlkj -4 

  slecht nmlkj nmlkj -9 

4.3.10 Extra maatregelen

  beschrijving 0 0

  

4.4 Sociale veiligheid  8,3 9,4 250 

Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 150

4.4.2 Sociale veiligheid gebouw

  hoofdentree is zichtbaar vanuit omgeving en entreehal is voorzien van binnen- en buitenverlichting gfedcb gfedcb 14 

  hoofdentreehal is voorzien van helder, doorzichtig glas; daglicht kan toetreden gfedcb gfedcb 14 

  toegangsdeuren gebouw zijn zelfsluitend en beveiligd tegen "flipperen" gfedc gfedc 14 

  toegangsdeuren zijn voorzien van buitenverlichting gfedcb gfedcb 14 

  vanuit leslokalen zicht op openbare ruimte gfedcb gfedcb 14 

  zorgvuldige vormgeving nissen en onderdoorgangen OF niet aanwezig gfedcb gfedcb 14 

  gebouw is niet opklimbaar tot ten minste 3,5 m vanaf maaiveld gfedc gfedcb 14 

  speelplein is vrij toegankelijk en geeft overlast voor bewoners gfedc gfedc -14 

  blinde gevel aan openbare ruimte gfedc gfedc -14 

  inbraakwerendheid van te openen delen in gebouwschil is minder dan weerstandsklasse 2 gfedcb gfedc -14 

4.4.3 Extra maatregelen

  beschrijving 0 0
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Etty Hillesum Lyceum  » Etty Hillesum Lyceum Het Vlier  » verbouwing Het Vlier 
GPR gebouw® 4.1 bestaande bouw onderwijsgebouwen

5     Toekomstwaarde

huidig na ingreep max.  

1000  6,1 7,5
 5.1.1    

       

     

       

     

       

     

 5.2.1    

       

     

       

     

       

     

       

     

 5.3.1    

       

     

  

5.1 Toekomstgerichte voorzieningen  5,7 8,3 333 

Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 200

5.1.2 Hoogwaardige elementen

  afstemmen onderhoud en levensduur bouwdelen gfedc gfedc 10 

  dakoverstek, d >= 0,75 m gfedc gfedc 10 

  draagvermogen van de vloer >= 4,0 kN/m2 gfedc gfedc 10 

  draagvermogen van de vloer < 2,5 kN/m2 gfedc gfedc -10 

  dichte geveldelen van verblijfsruimten Rc >= 5,0 m²K/W gfedc gfedc 10 

  dichte geveldelen van niet-verblijfsruimten Rc >= 3,5 m²K/W gfedc gfedc 10 

  gevel gereed voor buitenzonwering gfedcb gfedcb 10 

  gevel gereed voor vraaggestuurd ventilatierooster gfedc gfedc 10 

  niet-vandaalbestendige bouwdelen en producten op kwetsbare plaatsen gfedc gfedc -10 

  geen lagetemperatuurverwarming (LTV) gfedcb gfedc -10 

  geen extra loze elektraleidingen met aansluitpunt naar alle verblijfsruimten gfedcb gfedc -10 

5.1.3 Toekomstige duurzamere uitrusting

  trap geschikt voor zweef- of trapplateaulift OF geen trap gfedcb gfedcb 33 

  bereikbare leidingtracés gfedc gfedcb 33 

  gebouw ongeschikt voor actieve zonne-energie gfedc gfedc -33 

  geen ruimte gereserveerd voor uitbreiding installatie gfedcb gfedc -33 

5.1.4 Extra maatregelen

  beschrijving extra maatregelen 0 0

  

5.2 Flexibiliteit  5,8 7,0 333 

Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 200

5.2.2 Mate van uitbreidbaarheid

  GO > +50% uitbreidbaar nmlkj nmlkj 33 

  GO +25 tot +50% uitbreidbaar nmlkj nmlkj 22 

  GO +10 tot +25% uitbreidbaar nmlkji nmlkji 11 

  GO tot +10% uitbreidbaar nmlkj nmlkj 0 

  niet uitbreidbaar nmlkj nmlkj -11 

5.2.3 Aanpasbare elementen

  scheiding van drager en inbouw gfedc gfedc 33 

  bereikbare en demontabele verbindingen van elementen gfedc gfedcb 17 

  doorbreekbare zones in plafond en vloeren gfedc gfedc 17 

  installatiecomponenten niet eenvoudig aanpasbaar en vervangbaar gfedcb gfedc -8 

  elementen met korte levensduur niet vervangbaar ontwerpen gfedcb gfedc -8 

5.2.4 Verandering indeling

  meerdere gebruiksfuncties binnen eenzelfde casco (opeenvolgend) mogelijk gfedc gfedc 11 

  meerdere onderwijsvormen binnen eenzelfde casco (opeenvolgend) mogelijk gfedc gfedc 11 

  gebouwgebruikseenheden zijn samen te voegen/te splitsen gfedc gfedcb 6 

  vertrekken eenvoudig te vergroten of verkleinen gfedc gfedc 6 

5.2.5 Extra maatregelen

  beschrijving extra maatregelen 0 0

  

5.3 Belevingswaarde  6,8 7,3 333 

Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 200

5.3.2 Belevingswaarde directe omgeving (binnen 400 m )
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  monumentale/historische gebouwen aanwezig gfedc gfedc 13 

  verscheidenheid aan gebouwfuncties aanwezig gfedcb gfedcb 13 

  gevarieerd en samenhangend straatbeeld gfedc gfedc 13 

  geen openbare voorzieningen aanwezig (winkels, cultuur) gfedc gfedc -13 

  geen recreatief water, groen, plein of park aanwezig gfedc gfedc -13 

5.3.3 Belevingswaarde buitenzijde gebouw

  de verschijningsvorm van het gebouw en zijn onderdelen is afwisselend gfedc gfedc 6 

  variatie in (beeld)contrasten is samenhangend gfedc gfedc 6 

  schaal en ritmiek in het gevelbeeld zijn logisch, tonen structuur gfedc gfedcb 6 

  de verschijningsvorm van het gebouw past binnen bij zijn context gfedc gfedc 6 

  het gebouw is opvallend zichtbaar vanuit de openbare ruimte gfedc gfedc 6 

  materiaalkeuze op "mooie" veroudering gfedc gfedcb 6 

  het gebouw heeft geen duidelijke identiteit gfedc gfedc -6 

5.3.4 Belevingswaarde binnen gebouw

  de ruimtelijke werking en/of plattegrondindeling is bijzonder en gevarieerd gfedc gfedc 6 

  netto verdiepingshoogte h >= 3,9 m gfedc gfedc 3 

  netto verdiepingshoogte h >= 3,2 m gfedc gfedc 3 

  netto verdiepingshoogte h < 2,4 m gfedc gfedc -3 

  zorgvuldig ontworpen en gedetailleerde entree gebouw gfedc gfedc 6 

  uitzicht op gevarieerde buitenruimte vanuit zitpositie in verblijfsruimten gfedc gfedc 6 

  hoog daglichtniveau in verblijfsruimten gfedcb gfedcb 6 

  daglichttoetreding ook in verkeersruimte gfedcb gfedcb 6 

5.3.5 Educatieve waarde

  zichtbare systemen voor duurzame energie gfedc gfedc 5 

  zichtbare systemen voor waterverwerking gfedc gfedc 5 

  zichtbaar duurzaam materiaalgebruik gfedc gfedcb 5 

  zichtbare voorzieningen voor biodiversiteit gfedc gfedc 5 

5.3.6 Extra maatregelen

  beschrijving extra maatregelen 0 0
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RENOVATIERENOVATIE

SchoolgebouwSchoolgebouw

HET VLIER TE DEVENTERHET VLIER TE DEVENTER

ETTY HILLESUM LYCEUMETTY HILLESUM LYCEUM
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Huidige situatie van de schoolHuidige situatie van de school
 Onaanvaardbare hoge COOnaanvaardbare hoge CO22 concentraties, tot 4800ppm  concentraties, tot 4800ppm 

(maximaal aanvaardbare concentratie CO(maximaal aanvaardbare concentratie CO2 2 is 1200ppm)is 1200ppm)

 Het gebouw en de installaties zijn sterk verouderdHet gebouw en de installaties zijn sterk verouderd

 Tocht, vocht en warmteklachten, zijn de oorzaak van een Tocht, vocht en warmteklachten, zijn de oorzaak van een 
bedompt leef en werkklimaatbedompt leef en werkklimaat

 De warmteopwekking vraagt zeer veel energieDe warmteopwekking vraagt zeer veel energie

 Regelmatig legionellavorming in de tapwaterinstallatiesRegelmatig legionellavorming in de tapwaterinstallaties
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Uitgangspunten voor het ontwerpUitgangspunten voor het ontwerp

 Waarborgen veiligheid en gezondheid personeel en leerlingenWaarborgen veiligheid en gezondheid personeel en leerlingen

 Installatieontwerp met een laag energie verbruikInstallatieontwerp met een laag energie verbruik

 Een gezond binnenklimaatEen gezond binnenklimaat

 Inpassing in bestaande bouwkundige constructieInpassing in bestaande bouwkundige constructie

 Realisatie renovatie gebouwinstallaties binnen budgetRealisatie renovatie gebouwinstallaties binnen budget
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Basis principes Trias energetica Basis principes Trias energetica 

 Beperk de energievraag:Beperk de energievraag:
Isolatie, HR-wtw, zonwering, bouw Isolatie, HR-wtw, zonwering, bouw 
kierdicht, kierdicht, bewustwording!bewustwording!

 Gebruik duurzame energiebronnenGebruik duurzame energiebronnen
Zon, wind, bodemwarmte, water etc.Zon, wind, bodemwarmte, water etc.

 Gebruik fossiele brandstoffen Gebruik fossiele brandstoffen 
efficiëntefficiënt
Hoog-rendement , warmtepompen, HR-Hoog-rendement , warmtepompen, HR-
verlichting etc.verlichting etc.  
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Plan van aanpak: EPA-U labelPlan van aanpak: EPA-U label
naar 0,82naar 0,82
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van 1,96van 1,96 via 1,21via 1,21

Huidige situatieHuidige situatie Renovatie gevel &Renovatie gevel &
Mech. ventilatieMech. ventilatie

Pakket goud metPakket goud met
zilverrandzilverrand
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Plan van aanpak: MaatwerkadviesPlan van aanpak: Maatwerkadvies
 Thermische schil volledig renoveren (hoge isolatiewaarde)Thermische schil volledig renoveren (hoge isolatiewaarde)

 Verlichting  schakelen met aanwezigheidsdetectie en Verlichting  schakelen met aanwezigheidsdetectie en 
daglichtafhankelijke regelingdaglichtafhankelijke regeling

 Ventilatie COVentilatie CO2 2 afhankelijk regelenafhankelijk regelen

 Gebalanceerde ventilatie met hoogrendement WTWGebalanceerde ventilatie met hoogrendement WTW

 Frequentie en drukgeregelde ventilatorenFrequentie en drukgeregelde ventilatoren

 Warmte-koudeopwekking door gasmotorwarmtepompenWarmte-koudeopwekking door gasmotorwarmtepompen

 Kortom, het volledige maatwerkpakket goud met zilverrand wordt Kortom, het volledige maatwerkpakket goud met zilverrand wordt 
toegepast om te komen tot een maximaal comfort in het gebouw toegepast om te komen tot een maximaal comfort in het gebouw 
met een minimaal energie verbruikmet een minimaal energie verbruik
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KnelpuntenKnelpunten
 BudgetruimteBudgetruimte

 De school blijft open, waardoor data, en comfortinstallaties in De school blijft open, waardoor data, en comfortinstallaties in 
bedrijf moeten blijvenbedrijf moeten blijven

 Gefaseerde uitvoeringGefaseerde uitvoering

 Inpassing ventilatie kanalen in een gebouw dat hiervoor niet Inpassing ventilatie kanalen in een gebouw dat hiervoor niet 
geschikt is, heeft geleid tot integratie van de kanalen in de geschikt is, heeft geleid tot integratie van de kanalen in de 
bouwkundige schilbouwkundige schil

 De opstelling van techniek op het dak (gewicht)De opstelling van techniek op het dak (gewicht)

 De huidige cv ketels zijn 6 jaar oud, deze worden hergebruikt op De huidige cv ketels zijn 6 jaar oud, deze worden hergebruikt op 
een andere locatieeen andere locatie
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Uitdagingen en oplossingenUitdagingen en oplossingen
 Tijdens vollast bedrijf is de ventilatieinstallatie in staat om Tijdens vollast bedrijf is de ventilatieinstallatie in staat om 

95.000 m3/h verse lucht te transporteren95.000 m3/h verse lucht te transporteren

 Toepassing gasmotorwarmtepompen voor  warmteopwekking en Toepassing gasmotorwarmtepompen voor  warmteopwekking en 
koelingkoeling

 Het ketelvermogen wordt gereduceerd van 1.600kW naar 400 kWHet ketelvermogen wordt gereduceerd van 1.600kW naar 400 kW

 Daglichtregeling i.c.m. aanwezigheidsdetectie, branduren van Daglichtregeling i.c.m. aanwezigheidsdetectie, branduren van 
1.800 uur/jaar, naar 1.000 uur/jaar1.800 uur/jaar, naar 1.000 uur/jaar

 Geïnstalleerd vermogen verlichting van 12w/m2 naar 9W/m2Geïnstalleerd vermogen verlichting van 12w/m2 naar 9W/m2

DijkoraaDijkoraa
dd

 Raadgevers in techniek Raadgevers in techniek



23-01-12 9

ConclusiesConclusies
 Er wordt ingezet op duurzame oplossingen, het ontwerpteam gaat Er wordt ingezet op duurzame oplossingen, het ontwerpteam gaat 

voor een optimaal leef en werkklimaatvoor een optimaal leef en werkklimaat

 De CODe CO2 2 reductie is 27%, (121 ton COreductie is 27%, (121 ton CO2 2 reductie op jaarbasis)reductie op jaarbasis)  

 COCO2 2 reductie voor de gebouwde omgevingreductie voor de gebouwde omgeving

 Reductie energieverbruik verwarmingReductie energieverbruik verwarming

 Reductie energieverbruik verlichting met 60%Reductie energieverbruik verlichting met 60%

 Toegevoegde waarde topkoelingToegevoegde waarde topkoeling

 Multimedia is klaar voor de toekomstMultimedia is klaar voor de toekomst

 Het schoolgebouw kan tippen aan klasse A frisse scholenHet schoolgebouw kan tippen aan klasse A frisse scholen

 De techniek hoeft niet gezien te worden, deze moet je ervaren!De techniek hoeft niet gezien te worden, deze moet je ervaren!
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