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Energieneutrale woníng kloar voor grotz bouwstroom

. axlEnlEtÊ YAX ROE(ÊI -Írjdêni de duuzámê ênergicb€ur5

Sustain '99, is €€n nul-€nêtgiewoning gepÍe$ntêerd die gêsdikt is vooÍ de

gÍotê bouwstrcom. H€l woningcon(ept, gedoopt alt hêt 'Duuazame

Oroomhuií, most uitdÍagên dat enetgi€noulÍàel bouw€n nu al mogelllk is ên

binnen tien jaaÍ gerneengoêd kan ziin én dat wooncomÍon remen kan gáen

mêt duurraam wonên. Opvallend is dat hêt woning<oncept van het DuuEam€

Droomhuii zi<h vriiwel uitsluitênd Íi<ht oP het eneÍglênêutrelê ka.akteÍ Yen .rê

woning in dê gebÍuiksÍarê.

In het Duurzam€ Dr@mhuis kan en ge

zin energienetrael het jaaÍ doorkomeÍ.

Rêducti. êíeÍ9iêvta.g

De buitengev€lisolatie van polystreen

(ËPs) €n de dekelêmenten hebben êen &-
waaÍde {i5otàtis:arde) v3n 6; dê t€ganê
gÍondvlo€r heeR €€n &-warde van 5 De

ramên ziin voonien van dnfloudig HR++
glas (U-w&rde o,7). In Nederland is voor

modene energiezuinise woningen een &.
waarde vàn , tot 4 gangbàaÍ. In Duitsland
heeft de buit€ngevelisolàtiê zoals in het

droonhuis to€g€p.st al ti€n pÍocent En de

mÍh. In N€derland bakst€€nland' is dit

nog e€n iÍij ni$we to€passing.
D@r dê vêreaaíde isolatie, de to€p.ssing
ve e€n emclini ve*àÍmingssysteem en

het gebruik vaD duur.ám€ ene4ie is d€

EPc van de woning o,7. Dit is zer laag

verg€leten met €€n woning die voldo€t aan

de landeliike norm van r,1 (de norm zoars

de Nedeiànds€ overheid die sinds

1 januí 1998 st€lt).

De kosten van de eneÍgieb€spàrende voor-

zi€ningen bedrag€n rt.ooo gulden uit-
gaand€ van een s€riematig gebouwde ge-

zinswoning in de dure priisklasse.

laarlijks ken e€n sezin r2oo guld€n b€-

sparen op de energierekening. Daar komt

biidat de cro€nhyporheek op een dergelii-
ke woning van toepassing is. wat iàrrlijks
tussen de Ito en too gulden aan renteb€-

sparing kan opleverên. Veruit de grootste

investering van energieb€speÍend€ maat_

regel€n zit moment€el in de zonnec€[en

Hi€Íin wordt de komende iaren echter €en

aanzienliike prijsÍ€ductievooÍzien. D€

Pv-element€n in ded€monstratiewoning
ïenangen elk acht dekpannen en kunnen

op envoudige wiize door dakdekkers wor-

d€n eangebracht. voor de was. en rfi{as'

màchine is een wrrm-witgoed aansluiting

DuunznrM DRooMHUIS
BTJZONDER DOOR EENVOUD
Met de to€passing van de (grotendeels
gangbàre) t€dniêk€n die ir het Duur,:am
DÍooÍrluis woÍd€n Bepreserteêrd, k:n de
bouweÍ een vooÍspron€ n€md op de
meÍh dooÍ concr€€t intr ing te geven aan
een duurzaÍne bouwpraltiik. Het en€rgie-
neutral€ concept toont bovendiên a:n dat
d€ gemeente bij de uitgifte van kavels €iten
tan stellen.d d€ Energie Prestatie
CoëÍIiciëtrt (EPc) en d:t de consumenr kàn
voêler drt duuEaam wonen ook conforta'
bel kàn ziin, aldus d€ initiatieËrcnere ven
het Duurz:m€ Díoomhuis.

De twÊe droomhuiz€r die in de eeBte h€Ift

van 2ooo in de duuzame UtÍ€chlse soon-

wijk l€idsche Riin woÍd€n gebouwd, zull€n

niet woden uitgfloeÍd m€t een zonneboi

ler en wamtepomp, in t€g€nstelling tot d€

uitvo€ring vàn de droomworing op Sustain
'99, omd.t in rridsch€ Riln ruinteveÍ-
waming en waÍm tapwrter
te-dishibutie-systeem geldeÍd i/oÍd€n.

Door de zÍrare g€1'€l-, vlo€Í ên glasisolatie

wordt de ên€Í8ie!.raag tot een minimum

b€perkt. D€ €nergie die nog nodig is wordt

duura.m opg€w€h door gêbÍuik t€ ma.

k€n van de zon €n aardwarmte op het dat

ziin 4j viêrkante meter d:kg€lntegreerde

zomep:nêl€n a.ngebÉcht €en wamte.

pomp en zonneboiler vooniên het huis van

themisch€ energie. Het ventilatiesysteem,

is voouien Íàn etarmteteÍugwmnmg.
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rÍaag, en minder door het aànbod ,ál wor-

d€n bepaald. De consument waaÍdeeÍt

vooril zonne€nergie, e/aterbespàrende
rn:atregelen en en autovrije wiik. Maar

met v€Êl andere naatíegelen is hii gÍot€n-

dels onbekend, ofhij kan er weinig waar-

deÍing vooÍ opbrengen. confort, gemak en

cn ffrÉncieel voordeel spreken hem vooral

an. Het Duu%me DÍoomhub zou daar'

om wÊl eens tunnen voldo€n aàn de dro-

men \"àn de modeme woonco"""-ent S

M€er infotmtie is t€ vinden op de website
van het wereld Natuur Fonds:
w.mínl/droomhuis.

H€t NRc-Handelsblad berichtte tiidens de
beurs dat het díoomhuis zo'n reven ton
zou gaan tosten. Dit Hrag is enigszins
misleidend omdat het de verkooppriis, en
ni€t de kostpriis is. De grondpriF op de Io-

catie rf,idsche Riin is namelijk z€er h@9.

D€ argeloz€ bez@ker van h* droonhuis
verbaasde zi.h d.n @k oveÍ een dergeliike
priis, reneer omdàt de woning wii simpel
oogt. welicht komt dit doordat de woning
is opgebouwd uit pí€fab€lem€nten- Prefab
wordt in de bouw steeds val€Í tegep:st
om de (bouw)kosten te dru]:ken. Prefab
zou ook milieuvoordelen bieden, omdat
hergebruik goed mos€liik is en a&al bij d€
bron kan worden gescheid€n.

Opvallend is dat het $,oningconcept vrn het
Duurame Droomhuis zió rijw€l uitslui-
tend richt op h€t €neÍgieneutrale karakte.
van de woning in de gebruiksfase. Er ziin
weirig natuurlijke mt€riàlen gebruikt, die
in de Íegel e€n lage energiÈinloud h€bb€n
en bovendien extra zouden kunn€n biidra-
gen aan h€t wooncomíort, wat e€n me€r
waaÍde zou zijn cewe€st vooÍ de duuÍzane
uitstaling wn het dr@mhuis. Een €xtr&t'
je Íàn h€t Duurane Droomhuis is d€ in'

nchting zoals deze werd gepíesenleeÍd tii'

d€ns sustain '99. De meubels hebben en

terugbrenggarantie, wàt betekent dat de ía'

brikant zich heeft verplicht deze te zijner

tijd temg te nemen. Op de eeÍste verdie-
ping ziin gipswenden gepiaatst di€ eenvou-
dig demontabel en verplaatsbaar ziin.

Het DuErme Droomhuis is ontworpen
door Architectenbureau Aanties.
Bouwpànijen zijn Mo€s Bouwbedriif en
Mitros ont*itk€ling. En€rgieHriif Rêmu,
wereld Natuur Fonds en Novem hebben
het proj€ct gesubsidie€rd. Het energi€.on'
c€pt is aÍkomstig van adviesbureau Eco8/s,
die tevens het proj€.t coórdireert. veíd€r
zijn d€ Postbank (voor e€n Gro€ne
Ht?olh€€kvoorziening) en stichting
Duurzram Huis tridsche Rijn bit het prc
je€t betokker Dek stichting zál €€n v@r-
lichtingscentrum vestigen in e€n van de

droomwoningen. went vooílichting over

duu@m wonen aan de to€komstige
w@ncoÍsumênt is ge€n overMige lue,
zo blijk uit ondêrzoel van MilieuceÍtraal,
de o.ganisatie di€ in d€ toekomí de milieu-
vooÍlichting aan de N€derludse consu-
ment op zich zal nenen. MiliilCenbaal
volgt Miu€utelefoon En vereniging
Milieud€fensie hierin op.
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wánd .n gslelêmênten in prêfab bêto. mêt
looL m..Eqranulàar in pldtt van grint.
HdL kaEalpla.tvl4t.lêmdl€n het 20* be
to.granulaÍ.
rqDldehydèlrlj. $àandal
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Tijdens het semier over het Duur.me
DÍoomhuis, d:t tijdens sustain '99 werd

Cehoud€n, konden diverse bij het dÍ@m-
huis betrokken fàbrihnt€n d€ producten
pres€nteren die (deels) in d€ droonwoning
ziin toegepast. volgens Milieuc€ntrel, die
de (woon)coffumentênmarkt wil gaan b€-
dienen met 'objectieve' infoÍmatie, geàuto-
ris€erd dooí deskundigen en h€t bednifsle'
ven, zal de woonconsument een steeds be'
langrijkeÍe positie krijg€n omdat de wo-
ningmaílt in toenem€nde rute dooí de

Brto.en dálpannm net ranuEaq
Odont bêl. gap6w.nden (l0O* seundan)
rt deh gêre.ycléd nálên íam;
Hqrt ct Fsc-keqm..k o.., koziinën m tÍ.p-

vl@.ffiking li.olêum,

tcÍ.rting ..sgisê.gl
H<tfill e6lu'tin9 !w (a0wffihinê;
Ets isolÍienátêri.al @r bu'teng4l ên dak.

EPS !b.rÈo|'tÈ. ncryáàÍd. 5;
ttÈsjdig Hi* glar U{.adê 0,7;
VmtiLliêndwàrnt tmgwinning;
t gË ÈílpeÍat|iur Ëd.mingsyíeêm: vlo.c
[dming en t*HP conKtoF.

V6to.r. w.mwat€.|êidingi W.t.rspaÉndê
dqró€topí*r|, doo.rt @mb.g..naB; ÍwÈ

Sóeidingí..ilhêitm @r afval.

r niá in teidshe Rijn vanw.gê dê aanwzig-

hêid va^ rtaóveBàrhing.

c?{d 3d*m & womn 1999r 17

l\-


