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Inleiding 
Het voormalige Phillipsterrein (de weerstand) in Roermond wordt gerenoveerd en opnieuw 

ingericht. Het doel van de renovatie is om er weer een levendig gebied van te maken. Op het 

terrein komen woon- en werkvoorzieningen, culturele voorzieningen en een ontmoetingsplek. 

Op het Phillipsterrein gaan wij ons bezig houden met het transformen van gebouw Z. 

In gebouw Z komt een ontmoetingsplek, bijeenkomsthal met daarbij een vergaderruimte en 

kantoor. Het gebouw moet mede daarom een voorbeeld worden van het gehele terrein qua 

duurzaamheid.  

De eisen van de opdrachtgever zijn:  

- Duurzaam 

- Energieneutraal  

- gasloos 

 

In dit rapport ga je lezen welke energieconcepten toegepast kunnen worden in gebouw Z. Van 

ieder energieconcept zijn de voor-, nadelen en het onderhoud genoemd met daarbij de financiële 

kant. 

Om te kunnen kijken wat er gebeurd met gebouw Z als je het gaat verduurzamen, is er eerst een 

EPG (Energieprestatie van Gebouwen) berekening gemaakt van de bestaande toestand. Daarnaast 

is er ook een EPG berekening gemaakt met de het nieuwe energieconcept. Daardoor kan er nu 

een vergelijking worden gemaakt tussen bestaand en het nieuwe concept, daarnaast wordt er 

zichtbaar of gebouw Z energieneutraal is geworden. Op die manier weten we de CO2 besparing. 
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1. Gebouw Z 
Gebouw Z was de voormalige kantine voor het Phillipsterrein. Door een brand in 1963 moest het 

gebouw echter worden herbouwd.  

Het doel van het project is het herontwerpen van een energieneutraal gebouw, wat 

energieopleverd en daarnaast ook nog een hoge CO2 reductie heeft.  

Voor het herontwerp is het niet alleen van belang welke materialen en installaties er worden 

toegepast, maar ook de ligging van het gebouw t.o.v. de zon en de wind.  

De ligging van het gebouw ten opzichte van de zon is als volgt de voorgevel van het gebouw 

staat gericht naar het noorden. Hierbij is er rekening gehouden dat er meer ramen zijn op de 

zuid- en de westgevel. Hierbij is er ook een overstek toegepast, zodat er niet te veel lichtinval is, 

hierdoor wordt de TOjuli niet overschreden.   
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2. Energieconcept  
Het uitgangspunt van gebouw Z is energieneutraliteit. De maatregelen om hier aan te voldoen 

worden genomen volgens het Trias-energetica principe. Daarnaast worden de bedachte 

maatregelen ingevoerd in de nieuwe BENG berekening om zo het juiste energieconcept te krijgen.  

2.2 Isolatie materiaal 

De eerste stap van Trias-energetica is beperk de energievraag, een van de belangrijkste stappen 

hierbij is isoleren. Onderstaand staat het natuurlijke isolatiemateriaal houtwol. 

2.2.1  Gutex Thermoflex (houtwolisolatie) 

TOEPASSING: 

De Gutex Thermoflex is dankzij de grote flexibiliteit goed te verwerken, waardoor het optimaal 

tussen daksporen, stijl- en regelwerk en balklagen past. Gutex Thermoflex biedt de perfecte 

combinatie van bouwfysische eigenschappen: Bescherming tegen kou, hitte, geluid en vocht. 

TOEPASSINGSGEBIEDEN: 

- Binnen 

- Isolatie tussen sporen/kepers 

- Isolatie voor holle ruimtes van wanden in houtskeletbouw 

- Isolatie tussen houten balkenplafonds 

- Isolatie voor installatiezones 

 

TECHNISCHE GEGEVENS: 

Aanduiding:     houtvezelisolatiemat 

Afmeting:     1350 x 575 mm 

Volledige samenstelling:   houtvezels, polyolefinvezels 6 %, ammoniumpolyfosfaat 8 % 

Productieprocedé:    droog procedé 

Specifieke warmtecapaciteit:   2100 J/(kg∙K) 

Ruwe dichtheid:   (ca.) 50 kg/m³ 

Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat: ≥ 1,0 kPa 

Waterdamp-diffusieweerstandswaarde  μ: 3 

Nominale warmtegeleidingswaarde: λD = 0,036 W/(mK)  

Lengtegerelateerde doorstromingsweerstand: ≥ 5 kPa∙s/m² 

Brandwerendheid Euroklasse volgens EN 13501-1: E 

 

VOORDELEN: 
- Vervaardigd uit natuurlijke houtvezel (FSC & PEFC gecertificeerd); 

- Flexibele isolatiemat: buigzaam en aanpasbaar; 

- Hoge isolatiewaarde, dampdiffusie open, sterk geluidwerend; 

- Randafwerking: stomp; 

- Toepassing: eenvoudig te klemmen tussen balken en metal-stud profielen. 

- Hitte bescherming in de zomer, goede isolatie in de winter 

- Recyclebaar  

- Bouw biologisch product  

- Vochtregulerend 

 

NADELEN: 
- De hermetisch dampdichte binnenzijde kan allen naar 

buiten vocht uitwassen. 

- Hoge ontvlambaarheid 
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FINANCIËLE KANT: 

Een Gutex Thermoflex pak van 80mm / 4,66m² (6 stuks) / Rc 2,22 W/(mK):   € 56.00 

Een Gutex Thermoflex pak van 100mm / 3,10m² (4 stuks) / Rc 2,78 W/(mK):   € 46.50 

Een Gutex Thermoflex pak van 120mm / 3,10m² (4 stuks) / Rc 3,33 W/(mK):   € 56.00 

Om een Rc waarde van 4,70 W/(mK) te behalen bij een gevel dienen er minimaal 2 platen van 

80mm te worden gebruikt.   

 

 

 



7 
Gebouw Z – TB43ABIBO – Gilde Opleidingen 

2.2.2  Conclusie 

De huidige Rc waarde van de begane grond vloer is: 0,81m²/W. De eis van het bouwbesluit is 

3,7m²K/W, de nieuwe Rc waarde is: 4,76m²K/W, deze voldoet. 

 

De huidige Rc waarde van de gevel is: 0,386m²/W. De eis van het bouwbesluit is 4,7m²K/W, de 

nieuwe Rc waarde is: 5,585m²K/W, deze voldoet. 

 

De huidige Rc waarde van het dak is: 2,706m²/W. De eis van het bouwbesluit is 6,3m²K/W, de 

nieuwe Rc waarde is: 7,86m²K/W, deze voldoet. 
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2.3 Energie concept 1 

Het eerste energieconcept heeft als verwarming/koeling een lucht-water warmtepomp met lage 

temperatuurverwarming. Daarnaast komen er PV-panelen op het dak met een zonneboiler. De 

ventilatie wordt mechanische toe- en afvoer met WTW. 

2.3.1 Energie opwekker: warmtepomp lucht-water 

TOEPASSING: 

De werking van de lucht/warmtepomp is in principe hetzelfde als van een koelkast, maar dan 

omgekeerd. De warmtepompen van Nefit Bosch bestaan uit twee delen: een binnenunit en een 

buitenunit. 

De buitenlucht wordt met de ventilator van de buitenunit aangezogen. Hierbij passeert het een 

warmtewisselaar (de verdamper) die is gevuld met een koelmiddel. Dit koelmiddel verdampt met 

behulp van de warmte uit de buitenlucht. De ontstane damp wordt door een compressor 

samengedrukt, waarbij energie vrijkomt. Deze energie wordt in de vorm van warmte via een 

tweede warmtewisselaar in de binnenunit (de condensor) afgegeven aan het water van de 

verwarmingsinstallatie. Op warme dagen kan de werking als het ware worden omgekeerd. 

De warmtepomp is Enviline All-Electric met een MonoBlck 5.0 E-S 

Een warmtepomp (lucht/water) is onderhoudsarm, maar niet onderhoudsvrij. Tijdens onderhoud 

wordt er door een onderhoudsmonteur gecontroleerd op het meten van 

koudemiddeltemperaturen, overstortventiel, het inspecteren en reinigen van wisselaars, waterfilter, 

vuilafscheider en/of ventilatoren. 
 

TOEPASSINGSGEBIEDEN: 

- Verwarmen 

- Wandverwarming  

- Vloerverwarming  

- koelen 

 

TECHNISCHE GEGEVENS: 

Vermogen:   5 

Koelvermogen:   5.9 

Geluidsniveau:   40 dB 

COP:    4.6 

Koeling:   tot 18 graden Celsius 

Energielabel:   A++ 
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VOORDELEN: 
- Energiezuinig, lage energieverbruik 

- Radiatoren zijn overbodig 

- Hoog warmtecomfort 

- Voordelig voor de gezondheid 

- Vloerverwarming is geruisloos 

- Eenvoudige installatie 

- Snelle en efficiënte koeling 

- Milieuvriendelijk 

 

NADELEN: 
- Laag rendement bij koud weer 

- Extra verwarming nodig 

 

FINANCIËLE KANT: 

Een lucht-water warmtepomp begint met kosten (incl. plaatsingskosten) vanaf €7500 euro.  
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2.3.2 Stroom opwekker: PV paneel  

TOEPASSING: 

Pv panelen (Photo Voltaic) ook wel zonnepanelen genoemd, panelen die doormiddel van zonlicht 

stroom opwerken. De SunPower Maxeon 5AC-module zonnepaneel heeft een hoog vermogen 

van maar liefst 450 Wp en kan zowel bij residentiële als commerciële toepassingen ingezet 

worden. 

De elektrische efficiëntie van een los PV-systeem is hoger dan dat van het PVT-systeem, evenals 

dat de thermische efficiëntie van een zonneboilersysteem groter is dan dat van het 

gecombineerde PVT-systeem. De totale energetische efficiëntie (elektrisch en thermisch samen) 

per m2 is daarentegen wel aanzienlijk hoger voor PVT (ongeveer 40%).  

Zonnepanelen hebben vrij weinig onderhoud nodig. Om de 10 tot 15 jaar moet je de omvormer 

vervangen en daarnaast moet je de panelen schoon houden, zodat de zon niet geblokkeerd 

wordt. Vuil wordt meestal van je zonnepalen afgespoeld door regen of sneeuw.  

 

TOEPASSINGSGEBIEDEN: 

- Stroom opwekken 

 

TECHNISCHE GEGEVENS: 

Piekvermogen:    Max. 450 Wp 

Celmateriaal:    Monokristallijn 

Gewogen rendement:   96,5% 

Max. continue uitgangstroom (V): 349 VA 

Stroomsterkte terugschakeling  

wisselstroompoort:   18 A 

Vermogensgarantie:   87% na 25 jaar 

Piek uitgangsvermogen:  366 VA 

Type DC connector:   AC 

Bedrijfstemperatuur:   -40 t/m 60 graden Celsius 

Nom. frequentie:   50Hz 

 

VOORDELEN: 
- Verhoging van de opwekking van energie en het vervangen van de buitenunit van een 

warmtepomp 

- Combinatie van de opwekking van zonnestroom en van de zonnewarmte 

- Geld besparen en verdienen 

- Lagere energierekening 

- CO2 uitstoot beperken 

- Verwachte gebruiksduur van 40 jaar 

 

NADELEN: 
- Laag  

- Redelijk duur 

- Terug leveren van te veel stroom. 

 

FINANCIËLE KANT: 

De kosten voor gehele installatie met PV panelen liggen over het algemeen tussen €1,00 en €1,50 

per Wattpiek. Voor een gemiddelde huishouden betekent dit een bedrag van circa €4.000 tot  

€6.000. 
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Berekening toepassen voor het aantal (PV) zonnepanelen voor het opwekken van de stroom. 

De COP waarde van de warmtepomp is 4,6 .  

De energiebehoefte van gas is 18012 kWh. 

 

20102/ 4,6 = 4370 stroom is er nodig. 

1 zonnepaneel levert 450 wp. Dus 4370 / 450 = 9,71 dus 10 zonnepanelen zijn er nodig. 
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2.3.3 Water voorverwarmen: Zonneboiler 

TOEPASSING: 

De combinatie warmtepomp, zonneboiler én zonnepanelen vormt de ultieme duurzame 

oplossing. De boiler en warmtepomp verwarmen het water en het gebouw, terwijl de panelen in 

de stroombehoefte van onder andere de warmtepomp voorzien. Met SolarLine II wordt tot 60% 

van al het water voor douche, bad en keuken gratis verwarmd door de zon. Het onderhouden van 

de zonneboiler, het waterglycolmengsel in de zonnecollector wordt op een warme dag erg heet. 

Op termijn gaat dit mengsel vlokken en verliest het werking. Het mengsel vervangen na 5 tot 7 

jaar. Gebruik een refractometer om de mengselverhouding te controleren. 

 

TOEPASSINGSGEBIEDEN: 

- Verwarmen/ warm tapwater  

 

TECHNISCHE GEGEVENS: 

Inhoud zonneboiler (liter):   300 liter 

Aantal collectoren:    3 

Gewicht boiler:     155kg 

Netto oppervlak collector:   2.55 m² 

Nefit SolarLine 3-300 II:   3 zonnecollectoren 

 

VOORDELEN: 
- Kostenbesparing 

- Lager verbruik fossiele brandstoffen 

- Geen CO2-uitstoot tijdens gebruik 

- Hoog rendement ook in de winter 

 

NADELEN: 
- Flinke investering  

- Warm water dat niet wordt gebruikt kan niet, zoals bij overtollige stroom van 

zonnepanelen terug geleverd worden aan het net. 

- Naast een zonneboiler moet er een warmwatersysteem gebruikt worden. 

 

FINANCIËLE KANT: 

De kosten voor gehele installatie met PV panelen liggen over het algemeen tussen €1,00 en €1,50 

per Wattpiek. Voor een gemiddelde huishouden betekent dit een bedrag van circa €4.000 tot  

€6.000. De kosten van de SolarLine 3-300 II op een plat dak kost €5997. 
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 2.3.4 Energie afgiftesysteem: Lage temperatuur vloerverwarming 

TOEPASSING: 

Lage temperatuurverwarming is eigenlijk niets anders dan gewone verwarming: je verwarmt je huis 

net als anders met radiatoren, convectoren of vloerverwarming (eventueel wandverwarming). Er is 

één verschil: de temperatuur van het water dat door je radiatoren of verwarming stroomt, is lager 

dan je gewend bent. Door de lagere temperatuur heeft het systeem een groter oppervlak nodig 

om toch voldoende warmte af te kunnen geven. 

De aanvoertemperatuur van het water bij een lage temperatuurverwarming is maximaal 55 graden 

Celsius. Terwijl dit bij een gewone centrale verwarming kan oplopen tot 80 graden.  

Om de vloerverwarming optimaal te laten presteren, wordt er geadviseerd dit eens in de vier jaar 

te doen. Dit voorkomt dat uw vloerverwarming verstopt raakt en de vloer niet meer op de juiste 

temperatuur komt. Voor het onderhoud wordt de vloerverwarming met speciale apparatuur 

gespoeld door een bedrijf.  

TOEPASSINGSGEBIEDEN: 

- Verwarmen 

- Koelen 

 

TECHNISCHE GEGEVENS: 

Aanvoertemperatuur:     Maximaal 55 graden Celsius 

Vloerverwarming:    Tussen de 35 en 55 graden Celsius  

 

VOORDELEN: 
- Zuiniger verwarmen 

- Gelijkmatige warmtespreiding 

- Gezondere lucht 

- Praktisch  

- Geen stofverplaatsing en een relatief vochtige lucht 

 

NADELEN: 
- Relatief langzame opwarming 

- Goede isolatie vereist 

 
FINANCIËLE KANT: 

Een lage temperatuurverwarming kost al gauw zo’n € 5000.  
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2.3.4 Energie afgiftesysteem: Mechanische ventilatie met WTW  

TOEPASSING: 

Bij ventilatiesysteem D verloopt zowel de luchttoevoer als -afvoer mechanisch. Er wordt daarbij 

geen gebruik gemaakt van roosters in de muren of ramen, maar wel van ventielen. 

Afvoerventielen in natte ruimtes en toevoerventielen in droge ruimtes. 

Het grote voordeel van ventilatiesysteem D is dat het volledig regelbaar is. De toegevoerde en 

afgevoerde lucht blijft steeds in balans. Vandaar dat dit systeem ook balansventilatie wordt 

genoemd. 

Ventilatiesysteem D met wtw is voorzien van een ingebouwde warmtewisselaar. Het voordeel 

hierbij is dat de afgevoerde lucht zijn warmte afgeeft via de warmtewisselaar aan de verse, maar 

koude aangevoerde lucht. De aangevoerde buitenlucht wordt dus voorverwarmd vóór het de 

woning ingestuurd wordt. Er is zo een minimum aan warmteverlies waardoor er heel wat energie 

bespaard kan worden. 

Voor het onderhoud moeten de filters regelmatig vervangen worden waardoor er meer 

onderhoud nodig is. De gemiddelde levensduur is ongeveer 15 jaar. Voor een goed onderhoud 

moet er eens in de twee jaar worden gereinigd. Itho Daalderop HRU 350 ECO WTW LR RFT 

TOEPASSINGSGEBIEDEN: 

- Verwarmen 

- Koelen 

- ventileren 

 

TECHNISCHE GEGEVENS: 

Thermisch rendement conform EPN norm: 89,3% 

Luchthoeveelheid hoog bij 100Pa:  350 m³/h  

Typetoerenregeling:    3 standen 

Cos. Phi conform EPN norm:   0,56 

WTW:      ja 

 

VOORDELEN: 
- Warmteterugwinning 

- Regelbaar 

- Minimum aan warmteverlies 

- Hoog warmtecomfort 

 

NADELEN: 
- Extra ventilator, meer verbruik 

- Een mechanische ventilatie zonder wtw is goedkoper. 

 

FINANCIËLE KANT: 

Een ventilatiesysteem van type D kost gemiddeld tussen de €700 en €2200 euro exclusief 

installatiekosten. 
 

 

https://www.ventilatiesysteemabcd.nl/ventilatiesysteem-d
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16 
Gebouw Z – TB43ABIBO – Gilde Opleidingen 

2.4 Kozijnen  

2.4.1 HR+++ Triple glas 

TOEPASSING: 

HR+++ of driedubbel glas bestaat uit 3 glasplaten met twee keer een laag edelgas ertussen. Het 

gevolg is een extreem goed isolerende en geluidswerende werking. Triple glas (HR+++) is heeft 

de hoogste isolatiewaarde van isolatieglas. Eén zijde van het glas heeft een hele dunne coating en 

de spouw is niet met lucht maar met een speciaal isolerend gas gevuld. De onzichtbare coating op 

de binnenste glasplaat laat zonnestralen door en weerkaatst de warmte in huis. Triple glas zorgt 

ervoor dat er veel minder warmte door een raam of deur wordt geleid, zodat het gemakkelijker 

wordt om de binnentemperatuur te reguleren. Er wordt dus minder gestookt, wat goed is voor het 

milieu én flinke besparingen kan opleveren. 

TOEPASSINGSGEBIEDEN: 

- Isoleren 

- Geluidswerend 

- Zonwerend 

 

TECHNISCHE GEGEVENS: 

Glasisolatiewaarde / U-waarde:  0,4 HR+++ 

Diktes triple isolatieglas HR+++:  van 24 mm tot 70 mm 

Bewerkingen:     Siliconen afdichting 

 

VOORDELEN: 
- Weinig warmteverlies door een lage U-waarde van 0,6 

- Triple glas zorgt voor een aangenaam binnenklimaat in zowel warme als koude dagen. In 

de winter houdt het glas de warmte binnen en houdt het koel in de zomer.  

- Door triple glas is er minder last van koudeval. 

- Besparing op energierekening, doordat er minder warmte verloren gaat hoeft er minder 

gestookt te worden. 

- geluiddempend 

 

NADELEN: 
- Het nadeel van triple isolatieglas is de dikte en gewicht. Door de minimale dikte van 24mm 

of dikker is het bijna niet toe te passen in de bestaande kozijnen.  

- Hoeveelheid lichtinval is kleiner doordat triple glas uit meer glasplaten bestaat.  

 

FINANCIËLE KANT: 

Een Hr+++ triple glas zo’n €110 euro per m² 

 

 

 

 

 

 

 2.7.2  
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3. EPG-berekening bestaande situatie 
EPG ook wel energieprestatie van een gebouw. Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om bij een 

vergunningsaanvraag van nieuwbouw gebouwen van woningen en utiliteit een BENG berekening 

te maken dit vervang daarmee de EPC berekening.  

De BENG is onderverdeeld in drie verschillende onderdelen: 

- BENG 1: de maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar. 

- BENG 2: Het maximale primair fossiel energiegebruik in kWh per m² gebruiksoppervlak per 

jaar. 

- BENG 3: Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten. 

 

Daarnaast wordt er ook getest aan de TOjuli (TemperatuurOverschrijding juli) dit is een indicator 

voor verlaging van het risico op oververhitting.  

 

Onderstaande BENG berekening is gemaakt van de bestaande toestand van gebouw Z  

Voor het invullen van de BENG berekening hebben we eerst een inspectie gedaan in en rond 

gebouw Z om te kunnen onderzoeken waar de schil uit bestaat, wat de afmetingen van de 

ruimtes, kozijnen ed. zijn. Daarnaast is er gekeken of er nog installaties aanwezig zijn. 
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4. BENG-berekening concept  
In de nieuwe BENG berekening van gebouw Z, is er na geïsoleerd met houtwolisolatie. Het enkele 

glas wordt vervangen door triple glas. Daarnaast wordt er een lucht-water warmtepomp, 

zonneboiler, mechanische ventilatie, lage temperatuur verwarming en pv-panelen toegepast. 

 

Onderstaand staan de uitslagen van de bestaande toestand en van het nieuwe concept: 

Uit deze uitslagen kan er gehaald worden dat de trias-energetica verbeterd is.  

De energiebehoefte en fossiele energie is sterk verminderd. Het is zelfs gasloos geworden er hoeft 

geen fossiele energie meer te worden toegevoegd. 

 

Daarnaast is het energielabel van D naar A++++ gegaan.  

 

Door het verbeteren van de thermische schil door isolatie materiaal en het gebruik van de 

installaties is er een CO2-emmissie van -103 kg, terwijl dit eerst 31410 kg was.  

 

Hierdoor is het een energieneutraal en energieleverend gebouw geworden met een hoge CO2 

reductie 
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