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Annenieke van Roekel

Het hele iaar kokên en stoken en een energier€kening van nul. Dat is tegènwoordig mogelirk

als ie woont in êen energienêutrale woning. Er staan al eèn aantal nul-energiewoningen in

Nêderland, zoals in Zandvoort en Woubrugge. En met het dit laar ontwikkelde Duurzame

Droomhuis liikt het nul-ênergieconcept zelfs rtp voor grootschaligê bouwproiecten.

3U het Duuzane Draonhuis is voaral getet ap het enerqieqebruik tidens de gebruiksJose door de
bewane6. De pr4abwoning biedt de taotste snuÍes op het gebied vdn Qnergiebsporende technieken.
za ̂ on uit de ventilotett.hl .te wot nxe watuen tet uggewonneti Oak is Toals @k bij onrlete nul
eneryiewoningq, het Dnonhus zeet gaed geisoteed.
voods zun de kozinen en n appen geprcdu@etu ut hout nlet hel lnitieuwiendelike Fsc kewnerk. Fota



Nr I energiewoningen zijn woningen die op
jaaÍbasG netto een energiÊrekeningvan nul

hcbbcn Ze gebruiken evenvee energiÊ als eÍ

in de woning wordt opgewekt dooÍ zon nece

len en een zonn.boiler Tegenwoordig

worden ook warmtepompen en warmlepom
pboilers toegepasl. De won ngen zijn zeer
gocd SeisoleeÍd zodal de warmtevraa8lol

een minimum beperkt is. Brj de keuzevan de
(hu ishoude l jke)appafa luur  i s  e rop  geer  da t

de energie zo cfiiciènt mogeljk woÍdt
gebÍuikl, door bijvoorbeeld Sebruikle maken

van een warmwaleraanslLitinS oí horÍillvoor

D. en€rgieneutrale woningen zjn meeíalwel

aan het cleklricite lsnet aan8esloten zodateÍ

altjd voldoende €lektric leit bes.hikbaar is

Het teveel'aan opgewekte elekÍlc leit, op

dagen dat hel zonaanbod gÍoot is, wordt

teruggeleverd aan het net Op deze manier G

eÍ geen accu vooÍ de opsagvan zofneí
íooÍn nodig. Zo'n accu isvanuit milieu
oogpuni meeíal onwenselijk

Her eerste nul-eneÍEiehuis weÍd in r993
gebouwd n WoubruSSe lzuid Holland)
h tidiefnemerA. Kroon, zelÍenergie adviseur
Ên pionief in hel bedenken van enereiezLini
ge madlÍegelen voorwoninSen en gebou

wen bewoont hel huis mefzilniarn rie op

laarbasis everen de zonnepanelen meeÍ
elekt r ( le i tdan gebruik twordl  en de over to l i
g€ kirowaturen woÍden mel hel energiebe
drlÍ geruild tegen aardgas De woning s
zoalsal lenuleneÍgrewoningen zeerSoed
gelsoleerd, maar er is ook gebru k Semaakt
van mliervÍiende rjke bouwmateÍiale. en het
gebruik van kunslsioí is vermeden

t ) u  / n d r e  d r o o n r h L r i t

Ande6 G dal brj hel moderne 'duurzdme

dÍoomhLis', een initiatiefvan hd Wereld

Na lLUr  Fonds WNF)en gd inanc ie rd  door

wNF, hel energiebedrjJ Remu en de Novem.

De wonin8 werd dezezom€r gepresenieeÍd

op deduuuame energiebeurs Sustain 99 n

Amsterdam. Bij het Duuuame Droomhuis is

de aandachl vooral ultgegaan naaÍ hei

ef eÍ8 egebruik tijdens de gebruikíase van de

t6 Mrn\ 3 nden{hap nal enbet 99



woninS. oe preíabwoning biedl de laalste
snurjs op het 8€bied van eneryi€besparcnde
le(hnieken zonnepanel€n die door de
dakdekkeA zelr Selegd kunnen woden
omdal2e een klein€ omvangh€bben en
geÍnakkelÍk te beveíi8en ziln, eenzonneboi
rer en warmtepomp voorde opwekkinSvan
ihermis(hê enerSie en een ventilatiesyneem
dai de warmte uil de venïlailelucht teruS kan
winnen. De woninS i5 zeer go€d teisleeld,
op d€ eersie vedi€pin8 zijn de wandên
gemakkeltjkle demonteÍen, de kozijnen €n
tmpp€nzÍn geprodu€erd mel houtmer h€r
mirieuvienderilke Fsc-keurme enook bij d€
keuze van sanitaÍen de lnndting isgedacht
aan het milieu. De woning ls Inmiddels weer
uil erkaar gehaárd en rigl'op de ptank'om op
de Mnexrocatie Leidsche Rljn \,€€rte woÍden
op8€bouwd. Ird€e exemplaren 2ull€n daaÍ
vetl,zen, waarvan een als vooílótingscen-
lrum over'dubo (duuuaam bouwen)dienst

Demonstrat iewoningen
De bedoeling is dat hel woning(oncept van
het DuuÍzame Droomhuis in detoekomsl ats
voorb€€ld zal dienen vooreen s€iematige
bouw in rten, tweondeÍ éèn kapoÍ
vrijsraand M€t 'massprod uclie kan wonÊn
in een n ur'energiewoninS redelijk b€raatbaar
worden. Dai is een veBchilmetde re€ds
bestaande nul-energiewoninSen. ook d€
en€rSieneutrale woninSen in zandvoort en
caíricum zljn destijds gebouwd bij wijre van
experiment. zij moesten demonstÍeren dat
bepaalde energie2uinite technieken mogetik
warcn. Deze prcJecten vonden plaarsmet
overheidssubsidies Zo werd hel zonnehuis in
CasÍicuÍn gebouwd om ervaring op te doen
met zonnepanelen. Hethuis, €€n hoekwo-
nin& had 8€en aansluirinSop hetel€ktrici-
teiEnet. De'all-eledÍic nut-êne€iewon ing in
zandvood, die in l994werd Sebouwd en wel
rs aangesroten op het elektricileitsnet, was
voonlbedoeld oÍn te expeimenleÍen met
dakinlegrati€ vanzonnepan€len Oit houdt in
dat de zonnepanelen niet alleen sÍoom
opwekken ÍnaaÍ t€gelijked'jd de Íunctie van
dakpannen ovemem€n. Dez€ eruaing was
een beldngijk€ nap in de ÍichtinSvan de
gf oots.haliSe toepasíng van zonnepan€l€n
op n'euwbouwoningen, zoals in de amst€r
damse wijk Nieuw-sloten en in deam€rsÍoort-

En€rgiebal .nswoningen
B! deB€lijke groorschallge projecten zijn d€
eneGiebediijv€n nauw betrckken of zelÍs als
initiaileÍnemer opSetreden. Het eÍelgiebedrijÍ

Rernu heeft behalv€ hei ambitieu2€'1-
megawatt project in Ame6loorl waar
vljf honded woninSen van zonnec€llen
worden voouien, ook twee nul-energiewonin-
g€n gebouwd. Een van deze '€nergiebalans-

wonlngen' doet dienst als Iníormatiecentrum;
de twêêde wordt b€woond. DeelÊkridteitsop
brengí en evenluele ie(hnische mankemen-
ten woden uitgebreid g€meten envaígÈ
legd. Begin volgend jaar mo€tduidelijk
worden oídewoninSen hun belofte ook
waargemaakr hebben en oíd€ eneÍgieÍêke-
ning indedaad op nulis ultkomen. aehalve
de 78 vlerkante meter zonnecellen voor de

opw€kkhg van elekrri(iteit zijn de woningen
vooEl€n van een zonneboileren €€n
wamtepomp di€ bodemwarmte benut Door
deaanwezlgheid van een aÍium dinSi er
veeldaSlicht ln de woningdoo. Dekozrn€n
zijn Semaakivan Inlands larikshout, een
houtsoort die r€g€nwoordig populair is in
duurzame bouwprojecten. ReSenwater wordt
opgevangen en gebruikl voor heldooÍspoe-
len van hettoilel en dewasmachine. De twee-
onder+én'kap woningen íaan in de
AmeEíoortse wijk Nieuwland, waar ook veel
andere prcjecten met zonne@ll€n te vinden
zijn (zie artikel €ldels in dtl nummed.



Koudste plaats
ook ln het builenrand wofdt ve€lg€ëxperi'
menteeÍd met nul-€n€rSiewoninSen. h Japan,
dat overigens zeer ambitieus is op hel Sebied
van zonn€-energie, is uitSerekend op d€
Ioudíe plaats, in asahikawa, Hokkaido, waar
de temperatuuÍ tot 4l Braden onder nulkan
dalen, in 1996 een eneryjeneulrale woning

Sebouwd. oevloeren murcn zijn eaar
geisol€erd €n, zoals in de meeste ene€ieneu_
Íale woningen, is veelaandacht best€ed aan
ventilatie. Ondanks de luchlen winddi.hte
bouw kan zo toch een goed binnenklimaat
ve*regen worden. Zonn€.ellen van polykris-
tallijn silicium bedekken het geh€le zuidelijk€
dakdeel; het noordelike dakdeel is voou ien
van doou ichtiSe cellen van amoísili.ium,
zodat het daglicht hier de woning in kan
schijnen. De bsoneE gebruikên maar €€n
vijíde deel van de eneBiê dat êen 'gemiddeld

Japans tezin gebruikl, een gêmiddÊldedat
jaa ijks oveiSens enom stijgl, voo6l
vanwege het toenemend gebruik van

Zonne-energie spr€ekr grot€ publiek

Het Duuzame Droomhuis van hel wNF moet
een breed publiek aanspreken. Want de
woningtoont aan dal eneGi€zuinigwonen
ook heelcomíoíabel kan zijn. Mensen willen
op comfod €n pijs immelsni€ts inreveren, zo
blijkt uit ondezoek. Het kan gêen kwaad de
woonconsument goed voor le lichten over
energlezulnlg won€n €n dullnaam gebouwde
woningen in hetalgemeen. want in de
loekomst zal de hulzenkopei of klr.rss€r steeds
vaker met 'dubo' 

{duuzaam boulren) te
maken kilg€n. DitJaar oGaniseerr hel
mlnisterievan vRoM daarom ln samenw€r-
krng met de grote bouwmarkten de(ampag-
ne 'Duurzaam klussen' die mllleuvd€ndellke
doe-het{elÍ producten onder de aandacht
van de do€-het'z€lv€r moet brengen. En er
wordr wat aígekluí in Nedeíand. JaaÍlljks
loopt hel bedrag dat ln bouwmarkten en do€-
het'zelÍwlnkels wordt ultgegeven op tot 7,1
mllard guldenrh de campagnevan vRoM
íaat iederc paar maanden een sei2oensge-
bond€n kluíhema centraal,zoals isolatie, d€
badkamer, schllderen en hel dak. ult g€dragÍ
peilingÊn blljkt dat de consument vooÍal
welnig aÍÍinlteit h€eft oÍ b€kend ls m€tzak€n
als mllieuvriendellik€ verÍsoorten en energie-
zuinige maatregelen als hotíllwasmachin€s.
Daarentegen spreken zonne-ener8le,
wateÈ€sparende maaÍ€8elen en autovfje
wljken de consument v€€l meer aan.
D€ ervaÍngvan de bouwbranó€ is dat

'Íniliêu ni€t verkoopt. comÍort, gemak en een
Ínan.leel voordeel spreken welaan. Veel
extÍa geld uitgeven aan een wonlnSvoor
blvooíbeeld zonne-energle ls nog veelal een
zaak voor hobbylsten, tenz! de woning ook
andere voordelen oplevert. Toch gaat comíort
wel vaak samen met mllleuvnendelijke
producren. Denk maar aan emlsíe- oí

Energie-revolulie
Het type woninS zoals het 'DuurIame

Droomhuls is een van de woningconcepten
waarmee het wNF een enerSie-revolutie' in
Ned€nand wilontketenen om het klimaatpro-
bleem te l!Ítegaan en zo te zorgen voor het
behoud van de natuur. tnkel€jaren Seleden
maakte de natuurorganisaiie aÍspraken met
een aantal grote projeclontwikkelaars om op
d€ woningmartt meer en€rgiezuinige
lechnieken io€ te passen. HetwNFis ook
betrokken bÍ een prcjec1 in Leeuwadên,
waar in netPrins Pieler christiaan Park vilflien
emlssieneutnle woninE€n Sebouwd gaan
lrorden. L€euwaden heeft als 'Leeuwárden

Energieg€meente' tot €ind 2000 ovêrig€ns
no8 meer prcjeden op stapelstaan. Deze
maand Saan de eeríe palen degrond in voor
zes emissieneuÍale woninSen bij het Le€uw-

arder Bos. Ner20als het Duurzame Droomhuls
zijn de Fiese emtsíenetltiale woning€n
commercieer haarbaar Dit lsmogelilk dooÍ
een seriematige productie van de ond€delen
van dê woningen. Met d€ nul€ner8j€wonin'

8en die in hei begln van dejaren negentiS
zijn bÊdacht was dat no8 niet 8eval. oatzijn
unieke ontwerpen waatulj d€ lnltiatieínemets
meesral pioniers - en elgenaar-waÍen. Je
zou kunnên zeggen datde maÍkt het conrcpt
vaÍ de nul{ne€lewonlng nu lanSzamerhand
b€gint oveí te n€men en dat i5 ook de
vooÍwaarde voor de grootschaliSe intrcductie
van zeer ene€i€zuiniSe woninSen. Ll
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