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Voorwoord 
 

Voor u ligt het verslag van het profielwerkstuk ‘Een Zelfvoorzienende woning’. In het 

onderzoek worden de bouwkosten, energieopbrengst en het energieverbruik van 

een gemiddelde woning in Nederland vergeleken met die van onze samengestelde 

zelfvoorzienende woning. Dit profielwerkstuk is geschreven in het kader van het 

eindexamenjaar van gymnasium Bernrode.  

 

Wij hebben voor dit onderwerp gekozen omdat wij allebei geïnteresseerd zijn in 

natuurkunde en dit is een natuurkundig onderwerp dat niet alleen dicht bij ons ligt, 

maar ook bij ons publiek, onze leeftijdsgenoten, onze vrienden en onze familie. Bij 

dit natuurkundig onderwerp kunnen wij ons iets voorstellen en het is daarom ook 

inzichtelijk en goed over te brengen op ons publiek.  

 

Bij dezen willen wij George Heijnen danken voor de fijne begeleiding en het 

ondersteunen van ons project. Ook van onze familie hebben wij wijze raad mogen 

ontvangen waar wij ze voor willen bedanken. Bovendien hebben zij ons moreel 

ondersteuning gegeven tijdens de uitvoeringsfase.  

 

Wij wensen u veel leesplezier toe. 

 

Stephan Timmers en Amy Pelders 

 

Heeswijk-Dinther, 22-12-2017 
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Inleiding 

 
De hoofdvraag die wij hebben onderzocht luidt: ‘Wat kunnen we doen om de 

energieverspilling van een huis tegen te gaan?’ Onze verwachting was dat de 

energieverspilling van een huis op meerdere manieren is tegen te gaan en daar 

hebben wij onderzoek naar gedaan. Ons belang bij dit onderwerp is dat wij dagelijks 

te maken hebben met energie en het verbruik daarvan. Er zijn twee grote problemen 

in de wereld op dit gebied, namelijk het feit dat de grond- en brandstoffen opraken 

en dat de aarde opwarmt. Onze instelling is dat iemand niet alles op kan lossen, 

maar dat iedereen wel iets kan bijdragen aan de oplossing van deze problemen. 

Onze bijdrage aan deze oplossing is dat wij door dit onderzoek te presenteren ons 

publiek inzicht te laten krijgen in de mogelijkheden van tegenwoordig en proberen te 

inspireren tot duurzamer leven.  

 

De hoofdstukken weergeven de opbouw van ons onderzoek en de paragrafen zijn 

de deelvragen. Na de hoofdstukken volgt een samenvatting met daarin een 

conclusie waarin antwoord op de hoofd- en deelvragen gegeven wordt. De 

methoden die wij toepassen om tot onze uitwerkingen, oplossingen en antwoorden 

te komen is door feiten op internet op te zoeken, aan de hand daarvan kosten te 

berekenen. Door logisch te redeneren, verbanden te zoeken, in gesprek te gaan en 

rond te kijken wat er tegenwoordig op het gebied van energie is ontdekt en 

uitgevonden vergelijken wij en maken wij keuzes om tot een, naar onze mening, tot 

de meest duurzame oplossingen te komen.  

 

Dit verslag is opgebouwd in vier hoofdstukken. In het eerst hoofdstuk gaan we in op 

de bouwkosten, energieverbruik kosten en energieopwekking. Wat betreft verbruik 

wordt gekeken naar een gemiddelde hoeveelheid waterverbruik, een gemiddelde 

hoeveelheid elektriciteitsverbruik en een gemiddelde hoeveelheid gasverbruik. Wat 

betreft opwekking van van energie is er alleen gekeken naar de gemiddelde 

opwekking van elektriciteit en we gaan ervan uit dat een gemiddeld huis niets doet 

aan eigen warmtevoorziening.  

 

Het tweede hoofdstuk is het belangrijkste hoofdstuk van het verslag. Hierin staan 

alle innovaties, ideeën en systemen om een huis zelfvoorzienend en duurzaam te 

maken. Er wordt dus uitgegaan van een duurzaam en zelfvoorzienend huis. 

Aangezien de woning zelfvoorzienend is mag het energieverbruik niet meer zijn dan 

de energieopwekking. Ook wordt er gestreefd naar duurzaamheid. Het waterverbruik 

wordt verminderd en er is geen gasverbruik want er is ook geen gasaansluiting 

omdat er aangenomen wordt dat “het aardgas in Nederland binnen 4 tot 6 jaar op zal 

zijn.” 1 Ook omdat het een zelfvoorzienend huis is dat dus niet afhankelijk is van een 

energieleverancier die gas levert.  

 
1 J. Loo. van der. (2017) 
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In het derde hoofdstuk worden de bouwkosten, verbruikskosten en de 

energieopwekking van het zelfvoorzienende huis berekend.  

Ten slotte wordt In het laatste hoofdstuk het verschil in bouwkosten, verbruikskosten 

en energieopwekking tussen de twee huizen berekend. Aan de hand daarvan 

worden conclusies getrokken.  

 

In de volgende tabel is de opbouw tussen de hoofdstukken en paragrafen te zien. 

Verticaal staan de energievormen. Horizontaal staat het energieverbruik, de 

energieopwekking en de bouwkosten.  

Energie verbruik opwekking bouwkosten 

 gemiddeld 
 
 
 
 
H1 par 2 

duurzaam en 
zelfvoorzienend 
 
 
 
H3 par 2 

gemiddeld 
 
 
 
 
H1 par 3 

duurzaam en 
zelfvoorzienend  
 
 
 
H3 par 3 

gemiddeld 
 
 
 
 
H1 par 1 

duurzaam en 
zelfvoorzienend: 
gemiddelde 
bouwkosten+aanschaf
prijs installaties 
H3 par 1 

Water gemiddeld verminderd - - - - 

Elektriciteit gemiddeld verminderd* gemiddeld geoptimaliseerd* - - 

Gas gemiddeld geen  - - - - 

*  Omdat er gestreefd wordt naar een zelfvoorzienend huis moet de opwekking van het 

duurzame huis evenveel of zelfs minder zijn dan het verbruik van datzelfde duurzame huis.  

  

Duurzaamheid en zelfvoorzienende woningen 

Het begrip duurzaamheid komt vaak voorbij op allerlei vlakken en media doeleinden. 

De definitie van duurzaamheid luidt: “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die 

aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige 

generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”2.  

 

Onder de centrale term energie wordt verstaan warmte van water, 

elektriciteit/licht/stroom, en gas. Gas, water en licht (elektriciteit) zijn in te kopen bij 

een energieleverancier. Een gemiddeld huis is afhankelijk van een 

energieleverancier, een zelfvoorzienend huis niet.  

 

Wij streven naar een autarkisch huis, dat is een zelfvoorzienend huis dat geen 

gebruik maakt van energie, elektriciteit en gas, van buitenaf. Ook streven wij naar 

een duurzaam huis. Dus het verbruik van elektriciteit, gas, maar ook water zo laag 

mogelijk houden. Het huis is erg duurzaam in gebruik, maar het huis wordt niet per 

sé duurzaam gebouwd.  

 

 
2 Wat is duurzaamheid? (z.d.) Geraadpleegd op 25-11-2017. 
http://www.platformduurzaamheid.net/index.php?/Wat-is-Duurzaamheid/achtergrond-
duurzaamheid/wat-is-duurzaamheid.html  

http://www.platformduurzaamheid.net/index.php?/Wat-is-Duurzaamheid/achtergrond-duurzaamheid/wat-is-duurzaamheid.html
http://www.platformduurzaamheid.net/index.php?/Wat-is-Duurzaamheid/achtergrond-duurzaamheid/wat-is-duurzaamheid.html
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Hoofdstuk 1 Een gemiddeld huis 

 
Paragraaf 1 Wat zijn de bouwkosten van een gemiddeld huis? 

 



6 

Wat komt erbij kijken als je een woning gaat bouwen en wat zijn de kosten daarvan? 

Daarvoor moet eerst uitgezocht worden wat een gemiddeld huis kost om te bouwen. 

Er bestaan verschillende soorten woningen. Als eerste is er een onderscheid te 

maken in eigendomsvormen, namelijk koopwoningen en huurwoningen. In dit 

onderzoek wordt er alleen op koopwoningen ingegaan. Er bestaan verschillende 

groottes woningen, daarom wordt er gerekend per m² voor de oppervlakte of per m³ 

voor de inhoud. Ook is er een verschil in perceeloppervlakte3 en het 

woonoppervlakte.4  

Om te kunnen bepalen wat de gemiddelde kosten zijn om een huis zelf te bouwen 

kan van verschillende woningtypen worden uitgegaan. Zo zijn er nu bungalow’s, 

nieuwbouw woningen5, rijtjeshuizen, villa’s, vrijstaande huizen, autarkische 

woningen,6 seniorenwoningen, boerderijen, grachtenpanden, herenhuizen, 

landhuizen, twee-onder-een-kapwoningen, appartementen, flatwoningen en studio’s. 

Dit zijn een aantal woningtypen die veelvoorkomend zijn in Nederland. Verder, bij het 

verduurzamen van deze typen huizen wordt gekeken naar de innovaties, vooral wat 

betreft duurzaamheid, van autarkische huizen. 

 

CBS 

Uitgegaan wordt van een koopwoning in regio Nederland in 2016. “De gemiddelde 

bouwkosten per woning van 550m³ zijn €141.000,-. €257,- gemiddeld per kubieke 

meter.”7  

Dus de gemiddelde bouwkosten voor een huis in Nederland zijn €141.000,-.  

Maar natuurlijk zijn er keuzes die de prijs beïnvloeden, zoals over de ruwbouw8, de 

technieken en de afwerking, maar daar houden wij nu geen rekening mee.  

In dit verslag gaan we dus uit van €141.000,- voor de  gemiddelde bouwkosten. 

 

Gemiddelde perceel- en woonoppervlakte 

 
3 De ruimte wat het totale woon en leef oppervlakte omtrent. bron:  Hoe wordt de woonoppervlakte bij 
Funda berekend? (z.d.) Geraadpleegd op 25-11-2017. 
https://www.makelaarsland.nl/makelaar/woonoppervlakte-funda/  
4 De woonoppervlakte is het opgetelde aantal vierkante meters van de kamers die een 
woonbestemming hebben. bron: Wat is het verschil tussen woonoppervlakte en perceeloppervlakte. 
(z.d.) geraadpleegd op: 24-11-2017 
https://help.funda.nl/hc/nl/articles/115002396288-Wat-is-het-verschil-tussen-woonoppervlakte-en-
perceeloppervlakte-  
5 Snel gebouwde, moderne woning, niet ouder dan 1975  bron: Marrakech. (2017). Nieuwbouw. 
geraadpleegd op: 24-11-2017 https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwbouw  
6 Autarkische huizen zijn zelfvoorzienende huizen die dus geen gebruik maken van energie van 
buitenaf.  
7Centraal bureau voor de statistiek (2017) Bouwvergunningen; huur- en koopwoningen, bouwkosten, 
inhoud 1990-2016. Geraadpleegd op 3-9-2017. 
http://statline.cbs.nl/statweb/publication/?vw=t&dm=slnl&pa=70171ned&d1=0-1,3&d2=a&d3=a&d4=(l-
5)-l&hd=160205-1210&hdr=t,g3&stb=g1,g2 
8 De bouwkunde de staat waarin een bouwwerk zich bevindt, voordat de afbouwfase begint. Addbot 
(2013). Ruwbouw. geraadpleegd op: 24-11-2017. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruwbouw  

https://www.makelaarsland.nl/makelaar/woonoppervlakte-funda/
https://help.funda.nl/hc/nl/articles/115002396288-Wat-is-het-verschil-tussen-woonoppervlakte-en-perceeloppervlakte-
https://help.funda.nl/hc/nl/articles/115002396288-Wat-is-het-verschil-tussen-woonoppervlakte-en-perceeloppervlakte-
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwbouw
http://statline.cbs.nl/statweb/publication/?vw=t&dm=slnl&pa=70171ned&d1=0-1,3&d2=a&d3=a&d4=(l-5)-l&hd=160205-1210&hdr=t,g3&stb=g1,g2
http://statline.cbs.nl/statweb/publication/?vw=t&dm=slnl&pa=70171ned&d1=0-1,3&d2=a&d3=a&d4=(l-5)-l&hd=160205-1210&hdr=t,g3&stb=g1,g2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bouwkunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bouwwerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afbouw_(bouwkunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruwbouw
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“De gemiddelde oppervlakte van een woning in Nederland is ongeveer 75m².”9 

 

Bouwkavel10 

“In Heeswijk-Dinther kost een vierkante meter bouwkavel €200,- tot €450,-”11 

 
 

Aan de hand van de gemiddelde oppervlakte en de kosten van de bouwkavel per m² 

van een woning in Nederland is een rekenvoorbeeld gemaakt om de gemiddelde 

bouwkosten te berekenen: 

 
9Gemiddelde oppervlakte woning (z.d.). Geraadpleegt op 3-9-2017 
http://gemiddeldgezien.nl/gemiddelde-oppervlakte-woning  
10 Een stuk grond (kavel) waarop volgens het bestemmingsplan, woningen of bedrijfspanden 
gebouwd mogen worden. Bron: Bouwkavel (z.d.). Geraadpleegd op 25-11-2017 
http://www.encyclo.nl/begrip/Bouwkavel  
11 De starter. (2013). prijs per m2 bouwkavel op de kaart. Geraadpleegd op 3-9-2017. 
http://woningmarktcijfers.staanhier.nl/blog/2013/09/07/prijs-per-m2-bouwkavel-op-de-kaart/  

http://gemiddeldgezien.nl/gemiddelde-oppervlakte-woning
http://www.encyclo.nl/begrip/Bouwkavel
http://woningmarktcijfers.staanhier.nl/blog/2013/09/07/prijs-per-m2-bouwkavel-op-de-kaart/
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12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld: Plan Rodenburg

Als voorbeeld wordt plan Rodenburg genomen in Heeswijk-Dinther. In het plan 

Rodenburg realiseert de gemeente 130 tot 150 woningen op een oppervlakte van 7 

hectare. In het plan wordt 30% voor sociale woningbouw gereserveerd. 

 
12 Berekening (2017). Geraadpleegd op 3-9-2017. http://www.bouwkostenwoning.nl/#regiozuid  

http://www.bouwkostenwoning.nl/#regiozuid
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“De grondprijs voor een vrijstaand huis exclusief BTW is daar € 265,20 per m² (tot 

500 m²) € 132,60 per m² (500-1.000 m²) € 51,00 per m² (meer dan 1.000 m²).”13 “De 

vraagprijs voor een bouwkavel is  €155.000,- k.k.”14 De perceeloppervlakte is 500 

m². Dat is dus 155 000/500 =  €310,- per m².  

Dus dat betekent dat de vraagprijs hoger ligt dan de grondprijs van een bouwkavel.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isolatie kosten  

Omdat er later in dit verslag nog dieper wordt ingegaan op de kosten en besparingen 

die gerelateerd zijn aan de isolatie, wordt hier apart de soort en kosten voor de 

isolatie vermeld. 

 

 
13Rodenburg (z.d.). Geraadpleegd op 8-9-2017 https://www.bernheze.org/inwoners-en-
ondernemers/wonen/nieuwbouw/heeswijk-dinther/rodenburg/  
14 Plan Rodenburg (z.d.). Geraadpleegd op 8-9-2017. https://www.funda.nl/koop/heeswijk-
dinther/bouwgrond-49908943-plan-rodenburg/  

https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/wonen/nieuwbouw/heeswijk-dinther/rodenburg/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/wonen/nieuwbouw/heeswijk-dinther/rodenburg/
https://www.funda.nl/koop/heeswijk-dinther/bouwgrond-49908943-plan-rodenburg/
https://www.funda.nl/koop/heeswijk-dinther/bouwgrond-49908943-plan-rodenburg/
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15 

Zoals in bovenstaande afbeelding te zien is, zijn de kosten voor isolatie van een 

vrijstaand huis als volgt: 

Vloerisolatie: €2.400,-. 

Spouwmuurisolatie: €2.200,-. 

Dakisolatie: €6.500,-. 

 

Om de kosten van de ramen te berekenen, moeten eerst de dimensies en 

hoeveelheid glas aanwezig bepaald worden: 

Er wordt voor praktische redenen uitgegaan dat een huis voor 70% bestaat uit 

muren, 5% uit deuren en de overige 25% bestaat uit ramen. 

Bij dit huis worden om praktische redenen, uitgegaan van de volgende dimensies: 

10 m lang                        7,5 meter breed                     6 m hoog 

16 

Uitgaande van standaard dubbel glas ziet de berekening er als volgt uit: 

((Lengte X hoogte X 2) + (Breedte X hoogte X 2))  X 25% = 

((   10      X       6     X 2) + (   7,5      X      6     X 2))   X 25%= 

                                       52,5 m² 

52,5 X 115 =  €6037,50. 

 

 
15 Isolatie prijs (z.d.). Geraadpleegd op 28-11-2017. http://www.hoe-koop-ik.nl/isolatie/isolatie-prijs  
16 HR+++ of driedubbel glas (z.d.). Geraadpleegd op 28-11-2017. https://www.dubbelglas-
weetjes.nl/hr-glas/driedubbel-glas/  

http://www.hoe-koop-ik.nl/isolatie/isolatie-prijs
https://www.dubbelglas-weetjes.nl/hr-glas/driedubbel-glas/
https://www.dubbelglas-weetjes.nl/hr-glas/driedubbel-glas/
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Zoals in bovenstaande tabel te zien is, bedragen de totale kosten van de isolatie dus 

€17137,50.

Paragraaf 2 Wat zijn de verbruikskosten van een gemiddeld huis in 15 jaar van; 

licht, verwarming en water? 

 

Gas 

Gemiddelde kosten en gemiddeld verbruik van gas per type huis.  “Het aantal 

personen dat in een huis woont is van zeer beperkte invloed op de hoeveelheid gas 

die verbruikt wordt, terwijl het type huis wel van grote invloed is.”17 Dit komt omdat 

gas vooral gebruikt wordt om het huis te verwarmen, en met een groter huis is ook 

een grotere hoeveelheid gas nodig. Gas kan ook gebruikt worden om te koken, maar 

hierbij wordt veel minder gas verbruikt dan bij het warm houden van een huis, 

waardoor de invloed hiervan behoorlijk beperkt is.  

 
17 Nibud (z.d.). Energie en water. Geraadpleegd op 10-9-2017 

https://www.nibud.nl/consumenten/energie-en-water/  

https://www.nibud.nl/consumenten/energie-en-water/
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18 

Zoals te zien is in de tabel, zit het gemiddelde van alle woningen tussen een 

‘tussenwoning’ en ‘hoekwoning’ in. 

Na 15 jaar, voor een volledig gemiddeld huis, komt dit neer op: 

1.410 m³ X 15 jaar = 21.150 m³ 

€92,- per maand X (15 X 12 maanden) = €16.560,-  

 

 

 

 

Water 

“Gemiddelde kosten en gemiddeld gebruik van water in m³. 1/3e hiervan wordt al 

gebruikt aan douchen en/of badderen. Het andere gedeelte gaat op aan koken, 

wassen en het toilet.”19 

 
18 Nibud (z.d.). Energie en water. Geraadpleegd op 10-9-2017. 
https://www.nibud.nl/consumenten/energie-en-water/ 
19 Nibud (z.d.). Energie en water. Geraadpleegd op 10-9-2017 
https://www.nibud.nl/consumenten/energie-en-water/  

https://www.nibud.nl/consumenten/energie-en-water/
https://www.nibud.nl/consumenten/energie-en-water/
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20 

Na 15 jaar, met een huishouden van 4 personen, komt dit neer op: 

159 m³ X 15 = 2.385 m³ 

€20,80 per maand X (15 X 12 maanden) = € 3.744,-  

 

“De gemiddelde kosten per bad/douche beurt. Een gemiddelde douchebeurt, circa 9 

minuten, kost gemiddeld 70 liter warm water, wat neerkomt op ongeveer 8 cent aan 

drinkwater per douchebeurt. Om in bad te gaan kost echter nog meer warm water, 

gemiddeld zo’n 120 liter, oftewel zo’n 14 cent. Hier komen echter nog de kosten bij 

voor het verwarmen van het water, waardoor de werkelijke kosten hoger liggen dan 

8 cent per douchebeurt, en neerkomen op (met een elektrische boiler) 38 cent per 

douchebeurt.” 21 

22 

 

Elektriciteit 

 
20Nibud (z.d.). Energie en water. Geraadpleegd op 10-9-2017 

https://www.nibud.nl/consumenten/energie-en-water/  
21Nibud (z.d.). Wassen, douchen en in bad. Geraadpleegd op 10-9-2017 
https://www.nibud.nl/consumenten/wassen-douchen-en-bad/  
22Nibud (z.d.). Energie en water. Geraadpleegd op 10-9-2017 
https://www.nibud.nl/consumenten/energie-en-water/  

https://www.nibud.nl/consumenten/energie-en-water/
https://www.nibud.nl/consumenten/wassen-douchen-en-bad/
https://www.nibud.nl/consumenten/energie-en-water/
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Het gemiddelde verbruik van stroom per jaar en de gemiddelde kosten per maand. 

“Het verbruik van energie is voornamelijk afhankelijk van 2 factoren: Het aantal 

mensen en de elektrische apparaten in een huishouden.”23 

24  

Volgens bovenstaande tabel bestaat een gemiddeld huishouden uit iets minder 2 

personen. Omdat er echter wordt uitgegaan van een huishouden van 4 personen, 

worden er andere waarden gebruikt. 

Na 15 jaar, met een huishouden van 4 personen, komt dit neer op:  

4.040 kWh X 15 = 60.600 kWh  

€58,- X (15 X 12 maanden) = €10.440,-  

 

Totaal 

Als je de kosten van gas, water en elektriciteit van een 4 persoonshuishouden over 

een periode van 15 jaar  in een gemiddeld huis bij elkaar optelt, bedragen de totale 

kosten: 

 

Zoals in bovenstaande tabel te zien is, komen de kosten neer op €30.744,-. 

 
23 Nibud (z.d.). Energie en water. Geraadpleegd op 10-9-2017 
https://www.nibud.nl/consumenten/energie-en-water/  
24 Nibud (z.d.). Energie en water. Geraadpleegd op 10-9-2017 
https://www.nibud.nl/consumenten/energie-en-water/  

https://www.nibud.nl/consumenten/energie-en-water/
https://www.nibud.nl/consumenten/energie-en-water/
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Paragraaf 3 Hoeveel energie wekt een gemiddeld huis op in 15 jaar?  

 

“Een gemiddeld gezin verbruikt 2910 kWh elektriciteit per jaar. Omdat het het 

voordeligst is om 75% van het totale energieverbruik op te wekken met 

zonnepanelen, gaan we daar hier ook van uit. Dit is omdat je voor de elektriciteit die 

meer opgewekt wordt, maar niet verbruikt, je een lagere vergoeding krijgt, dan dat 

de elektriciteit van het elektriciteitsnet kost.”25  

“In Nederland zijn er 400.000 huizen met zonnepanelen.”26  

“Nederland bestaat uit 7.588.000 huizen.”27 

 

Per huis met zonnepanelen wordt 2.182,5 kWh opgewekt. Het totaal opgewekte 

vermogen komt neer op 873.000.000 kWh. Het gemiddeld opgewekt vermogen, als 

het verspreid zou zijn over alle huizen in NL, bestaat uit 115,1 kWh. Er wordt 

gekeken naar een periode van 15 jaar, en dan is het totaal opgewekt vermogen per 

huis 1.725,6 kWh.  

 

 

Hoofdstuk 2 Optimalisatie 

 
Duurzaamheid 

“In een duurzame wereld zijn mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met 

elkaar in evenwicht, zodat we de aarde niet uitputten.”28 Omdat wij ons in dit project 

richten op duurzaamheid in wonen wordt er vooral ingegaan op het milieu. Het is 

belangrijker dat een systeem veel opwekt dan de aanschafprijs. Onder 

duurzaamheid wordt de besparing van het verbruik in elektriciteit, gas en water. Ook 

werkt de opwekking van deze duurzame energie mee aan het netto verminderd 

verbruik hiervan.  

 

Zelfvoorzienend 

 
25 Opbrengst zonnepanelen (z.d.). Geraadpleegd op 15-9-2017. 
https://www.energieleveranciers.nl/zonnepanelen/opbrengst-zonnepanelen  
26 40.000 huizen met zonnepanelen. (z.d.). Geraadpleegd op 15-9-2017 

https://www.milieucentraal.nl/nieuwsbrieven/professionals/juli-2016/400000-huizen-met-
zonnepanelen-hoe-kom-je-er-bij/  
27 Ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (2016) Cijfers over wonen en bouwen 

2016 Geraadpleegd op 15-9-2017. 
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE
wici_KLxZPWAhWFbVAKHVwIBiUQFgg0MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinari
es%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2016%2F04%2F11%2Fcijfers-over-wonen-
en-bouwen-2016%2Flr-91379-brochure-cijfers-bouwen-
v10.pdf&usg=AFQjCNEzV5IpthYeSMs8X_EkawR1oS3NJw  
28 Duurzaamheid. (2017) Geraadpleegd op 15-9-2017.https://wikikids.nl/Duurzaamheid  

https://www.energieleveranciers.nl/zonnepanelen/opbrengst-zonnepanelen
https://www.milieucentraal.nl/nieuwsbrieven/professionals/juli-2016/400000-huizen-met-zonnepanelen-hoe-kom-je-er-bij/
https://www.milieucentraal.nl/nieuwsbrieven/professionals/juli-2016/400000-huizen-met-zonnepanelen-hoe-kom-je-er-bij/
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwici_KLxZPWAhWFbVAKHVwIBiUQFgg0MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2016%2F04%2F11%2Fcijfers-over-wonen-en-bouwen-2016%2Flr-91379-brochure-cijfers-bouwen-v10.pdf&usg=AFQjCNEzV5IpthYeSMs8X_EkawR1oS3NJw
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwici_KLxZPWAhWFbVAKHVwIBiUQFgg0MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2016%2F04%2F11%2Fcijfers-over-wonen-en-bouwen-2016%2Flr-91379-brochure-cijfers-bouwen-v10.pdf&usg=AFQjCNEzV5IpthYeSMs8X_EkawR1oS3NJw
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwici_KLxZPWAhWFbVAKHVwIBiUQFgg0MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2016%2F04%2F11%2Fcijfers-over-wonen-en-bouwen-2016%2Flr-91379-brochure-cijfers-bouwen-v10.pdf&usg=AFQjCNEzV5IpthYeSMs8X_EkawR1oS3NJw
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwici_KLxZPWAhWFbVAKHVwIBiUQFgg0MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2016%2F04%2F11%2Fcijfers-over-wonen-en-bouwen-2016%2Flr-91379-brochure-cijfers-bouwen-v10.pdf&usg=AFQjCNEzV5IpthYeSMs8X_EkawR1oS3NJw
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwici_KLxZPWAhWFbVAKHVwIBiUQFgg0MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2016%2F04%2F11%2Fcijfers-over-wonen-en-bouwen-2016%2Flr-91379-brochure-cijfers-bouwen-v10.pdf&usg=AFQjCNEzV5IpthYeSMs8X_EkawR1oS3NJw
https://wikikids.nl/Duurzaamheid
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Er wordt gestreefd naar een zelfvoorzienende woning. “Dat is een woning die alle 

energie zelf en duurzaam opwekt. De woning is volledig zelfvoorzienend en is dus 

niet aangesloten op het elektriciteitsnet en gasnet.”29 Een zelfvoorzienende woning 

is dus een gesloten staatshuishouding.  Dit is mede gericht op de toekomst zodat het 

niet afhankelijk is van bijvoorbeeld aardgas waarvan wordt aangenomen dat het in 

de toekomst niet meer beschikbaar zal zijn. Om zo’n huis te ontwerpen moet de 

opwekking van energie geoptimaliseerd worden en het verbruik ervan verminderd 

worden. Ook zal de duurzaam opgewekte energie moeten worden opgeslagen.  

 

30 

 

 

 

Water als energiebron 

Er wordt vooral ingegaan op het thema water omdat in de wereld slechts 3% van het 

water, zoet water is. “Daarvan is 0,33% drinkbaar water. Er is een dreigende 

mondiale waterschaarste. Al 20% van de wereldbevolking zit zonder water. In het 

Midden-Oosten, het Oostelijke deel van de Verenigde Staten van Amerika en de 

Sahara, maar ook landen in de Tropen is dit tekort het grootst.”31 Gelukkig hebben 

 
29 Jansen, M. (2016) Duurzaam bouwen: energieneutraal, passief of zelfvoorzienend? Geraadpleegd 

op 23-9-2017. http://www.martenontwerpt.nl/duurzaam-bouwen/  
30 Duurzaam installatiegebruik (z.d.). Geraadpleegd op 23-9-2017. 
http://www.vanlaarhovencombinatie.nl/nl/Visie-hoofdpagina/energie-0-woning/  
31 Waterkringloop (z.d.). Geraadpleegd op 26-11-2017. https://www.lenntech.nl/waterkringloop.htm  

http://www.martenontwerpt.nl/duurzaam-bouwen/
http://www.vanlaarhovencombinatie.nl/nl/Visie-hoofdpagina/energie-0-woning/
https://www.lenntech.nl/waterkringloop.htm
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wij in Europa nog genoeg water ter beschikking. Helaas kunnen wij alleen dit 

probleem niet oplossen, wel kunnen we ervoor zorgen dat het waterverbruik hier niet 

meer wordt of zelf minder wordt of beter gebruikt wordt.  

 

Het milieu is ook een groot hedendaags probleem, de uitstoot is de laatste jaren 

toegenomen waardoor het klimaat veranderde en er meer water smelt en het meer 

gaat regenen in Nederland. De hoeveelheid drinkwater neemt in Nederland en 

Europa toe, maar in andere werelddelen verandert het klimaat op een andere manier 

waardoor er juist minder drinkwater beschikbaar is. Dus de hoeveelheid drinkwater 

blijft hetzelfde, het verplaatst zich alleen. 

 

Het blijft van belang dat wij Europeanen die goed voorzien zijn van schoon 

drinkwater zuinig omgaan met ons schone en warme water. Het warme water is nog 

een ander bespreekbaar punt. 

 

Grondstoffen en brandstoffen als aardgas, aardolie en koolstof raken wel 

daadwerkelijk op in de hele wereld. Het verbruik hiervan moet verminderd worden en 

er moet naar alternatieven gezocht worden om toch voorzien te kunnen worden van 

energie als het eenmaal zover is en alle uitputtelijke brandstoffen uitgeput zijn. Onze 

inmiddels bijna allemaal elektrische apparaten moeten immers voorzien worden van 

elektriciteit en ons schone water moet toch verwarmd worden.  

 

Uiteindelijk is het dus belangrijk dat er alternatieven gevonden worden voor 

uitputtelijke brandstoffen om energie op te wekken. Hiervoor worden onuitputtelijke 

stoffen gebruikt zoals water en de zon. Maar omdat de hoeveelheid schoon 

drinkwater zich verplaatst moet het verbruik van drinkwater in het wonen in 

Nederland verminderd worden.  

 

Kostbaarheid van energie32 

Tussen de verschillende vormen van energie zijn verschillende gradaties wat betreft 

kostbaarheid. Elektriciteit is de meest kostbare vorm van energie omdat elektriciteit 

makkelijk omgezet kan worden in een andere vorm van energie. Je hoeft maar een 

lampje aan te sluiten en elektrische energie wordt omgezet in licht en als je een 

motortje aansluit wordt het omgezet in bewegingsenergie. Warmte daarentegen is 

veel moeilijker om te zetten in een andere vorm van energie. Bovendien is warmte 

een ruim begrip. 20°C  kan ook als warm beschouwd worden, maar ook al is er 

genoeg zeewater om energie uit te halen doet men dat niet omdat het simpelweg te 

veel energie kost om er energie uit te halen. Oftewel het rendement ligt veel lager. 

Dus omdat elektriciteit kostbaar is moeten we er zuinig mee omgaan en omdat je 

niet veel met warmte kan moeten we het hergebruiken tot het uitgeput is.  

 

 
32 Hierbij wordt alleen gesproken over onuitputtelijk energiebronnen omdat wij hiernaar 

streven.  
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Paragraaf 1 Hoe kan de opwekking van energie geoptimaliseerd worden? 

 

ENERGIE OPWEKKEN, EEN ZONNIG PERSPECTIEF 
 

Er zijn verschillende duurzame vormen van energie zoals stralingsenergie en 

windenergie. 

Het zou veel voordelen hebben voor het milieu om gebruik te maken van duurzame 

energiebronnen ten opzichte van chemische fossiele energiebronnen. “Een veel 

gebruikt argument tegen duurzame energie is dat de energiedichtheid veel kleiner is 

dan bij chemische fossiele bronnen.” 33Daar staat tegenover dat chemische fossiele 

bronnen uit te putten zijn, terwijl duurzame energie onuitputtelijk is. Discussies over 

duurzame energie gaan bijna altijd over de vraag hoe je het moet opslaan. Wat als 

het niet waait. Wat als het bewolkt is. Met duurzame energie heeft dat echter niets te 

maken. Met chemisch fossiele energiebronnen trouwens ook niet. Opslag (bufferen) 

van energie is noodzakelijk omdat de vraag naar energie soms groter is dan de bron 

kan leveren. De meest gangbare oplossing voor dit probleem is het aanleggen van 

voorraden. 

 

“Ook moet rekening worden gehouden met het rendement. Alle vormen van 

duurzame energie worden omgezet in elektriciteit. Het rendement van zonnestraling 

in zonnecellen omzetten in elektriciteit is 12%.” 34 Hieruit volgt dat er verschillende 

gradaties van kwaliteit van energie zijn. Er is blijkbaar sprake van verschillende 

kwaliteiten van energie waarbij elektrische en mechanische energie een hogere 

kwaliteit hebben dan thermische energie. Dat is ook de reden waarom alle 

opgewekte energie omgezet wordt in elektriciteit. Elektriciteit kan op alle manieren 

gebruikt worden. Het kan namelijk weer terug omgezet worden in bijvoorbeeld 

warmte of bewegingsenergie.  

 

Duurzame bronnen zijn vrij toegankelijk, gratis, onuitputtelijk en hebben geen invloed 

op ons leefklimaat. Er wordt bij dit te ontwerpen huis zoveel daarom zoveel mogelijk 

 
33 Duurzame energie. (z.d.). Geraadpleegd op 6-10-2017. 
http://www.siderea.nl/informatie/duurze/duurze_0.html  
34 Duurzame energie. (z.d.). Geraadpleegd op 6-10-2017. 
http://www.siderea.nl/informatie/duurze/duurze_0.html  

http://www.siderea.nl/informatie/duurze/duurze_0.html
http://www.siderea.nl/informatie/duurze/duurze_0.html
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gebruik gemaakt van duurzame bronnen om energie op te wekken. Voorwaarde is 

wel dat de energie uit een duurzame bron op elk moment omgezet kan worden in 

een door ons gewenste vorm en hoeveelheid. We moeten dus beschikken over het 

juiste apparaat voor de juiste bron. Bij elektriciteit is dat de windmolen en het 

zonnepaneel. Voor warmte is dat de zonnecollector en de warmtepomp. Zowel het 

zonnepaneel als de zonnecollector gebruiken zonnestraling als bron, de windmolen 

gebruikt lucht als bron en de warmtepomp gebruikt lucht, bodem of water als bron. 

 

Productie van duurzame energie voor huishoudelijk gebruik35 

Het energieverbruik van huishoudens bestaat uit elektrisch energieverbruik en 

thermisch energieverbruik. Voor het duurzaam opwekken van beide vormen van 

energie bestaan op dit moment verschillende mogelijkheden. 

 

Energie omzetten 

In het elektriciteitsnet wordt gebruik gemaakt van een wisselspanning omdat dat 

makkelijker te transporteren is naar de gebruikers. Maar zonnepanelen leveren 

gelijkspanning. Om de energie van het zonnepaneel te leveren aan het 

elektriciteitsnet moet de gelijkspanning met een omvormer omgezet worden in 230V 

wisselspanning.  

“Een omvormer kan een gelijkspanning naar een wisselspanning omzetten 

(zonnepaneel) of een wisselspanning naar een wisselspanning met een andere 

frequentie (windmolen).”36 Beiden hebben ze als doel om energie te leveren aan het 

elektriciteitsnet. “Een omvormer heeft een rendement van 90%”37 

Een voorbeeld van een gelijkspanningsbron is een batterij. De stroom stroomt van + 

naar -. Ook een zonnepaneel is een gelijkspanningsbron. “De hoogte van de 

spanning kan veranderen onder invloed van verschillen in de lichtinval. De onderste 

laagjes van de cellen krijgen echter nooit een positieve lading ten opzichte van de 

bovenste lagen.”38  

 

Het zelfvoorzienende huis heeft twee energiebehoeftes, namelijk elektriciteit en 

warmte. Warmte wordt opgewekt uit de bodem of lucht en overgedragen door middel 

van een warmtewisselaar. Elektriciteit wordt opgewekt uit licht of bewegingsenergie. 

De systemen die warmte opwekken moeten ook voorzien worden van elektriciteit om 

te kunnen functioneren. Dus warmte omzetten kost elektriciteit.  

 

Energie opwekken uit water 

 
35 Duurzame energie. (z.d.). Geraadpleegd op 6-10-2017. 
http://www.siderea.nl/informatie/duurze/duurze_0.html  
36 Omvormer (2017). Geraadpleegd op 10-11-2017. https://nl.wikipedia.org/wiki/Omvormer  
37 Omvormers (z.d.). Geraadpleegd op 10-11-2017 
http://www.omvormers.nu/content/wat_is_een_omvormer…  
38 Algemene informatie zonnepanelen - Werking zonnepaneel. (z.d.). Geraadpleegd op 10-11-2017. 
http://www.westerbekeelektro.nl/index.php/zonnepanelen?start=3  

http://www.siderea.nl/informatie/duurze/duurze_0.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Omvormer
http://www.omvormers.nu/content/wat_is_een_omvormer%E2%80%A6
http://www.westerbekeelektro.nl/index.php/zonnepanelen?start=3
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Met behulp van zonnecellen in zonnepanelen kan water gesplitst worden in zuurstof 

en waterstof. “Onder invloed van een elektrische stroom”, opgewekt door 

zonnecellen in zonnepanelen, “kunnen samengestelde stoffen worden ontleedt tot 

enkelvoudige stoffen.”39 De warmte die bij deze reactie ontstaat kan ook gebruikt 

worden om water voor gebruik op te warmen of om de temperatuur in huis te 

verhogen. Het ontstane waterstof kan opgeslagen worden en later als brandstof 

gebruikt worden waarbij de opgeslagen energie grotendeels vrijkomt. Waterstof 

wordt hierbij als secundaire energiedrager gebruikt. 

Aangezien de zon een onuitputtelijke primaire energiebron is, is het een zeer 

geschikte energiebron om elektriciteit mee op te wekken voor de splitsing tot 

waterstof.  

 

Ook uit de beweging van stromend water kan elektriciteit worden opgewekt door 

middel van een waterrad.   

 

Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat dit systeem te moeilijk toepasbaar 

op het zelfvoorzienende huis omdat het opwekken van energie uit water een 

complex en gevaarlijk systeem is om zelf thuis toe te passen en omdat wij er niet 

vanuitgaan dat er een constant stromende waterbron zich in de directe omgeving 

van het huis beschikbaar stelt.  

 

Hybride zonnepanelen  

40 

“Hybride zonnepanelen, ook wel PVT-collectoren genoemd, zijn zonnepaneel en 
zonneboiler (zonnecollector) in één. Een hybride paneel wekt tegelijkertijd stroom én 
warmte op (voor warm water).  

De totale energieopbrengst van een hybride paneel is hoger dan die van een 
‘normaal’ zonnepaneel. Hij produceert immers ook warmte voor warm water. En 
doordat een hybride zonnepaneel warmte produceert, onttrekt hij warmte rondom het 

 
39 Elektrolyse (2017) Geraadpleegd op 18-10-2017. https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrolyse  
40 Vandevoordt, S. (2013). Zonnecollector en PV-paneel in één. Geraadpleegd op 24-11-2017. 
https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/techniek/hernieuwbare-energie/zonnepanelen/zonnecollector-
en-pv-paneel-in-een/  

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/zonneboiler/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrolyse
https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/techniek/hernieuwbare-energie/zonnepanelen/zonnecollector-en-pv-paneel-in-een/
https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/techniek/hernieuwbare-energie/zonnepanelen/zonnecollector-en-pv-paneel-in-een/


21 

paneel. Hierdoor heeft het paneel een lagere temperatuur, wat zorgt voor een 
hogere stroomopbrengst dan een ‘normaal’ zonnepaneel. 

Met hybride panelen hoef je niet twee aparte systemen (zonnepanelen en 
zonnecollectoren) naast elkaar op het dak te laten installeren. Dit zorgt ervoor dat je 
hele dak er hetzelfde uitziet, wat veel mensen mooier vinden.   

Hybride zonnepanelen zijn wel duurder, omdat het een nieuwe techniek is. Het is 
goedkoper om apart zonnepanelen en een zonneboiler te nemen. Wel is het zo dat 
hybride zonnepanelen minder oppervlakte nodig hebben om dezelfde hoeveelheid 
energie op te wekken dan een combinatie van zonnepanelen en zonnecollectoren. 
Hierdoor zijn hybride zonnepanelen een handige keuze als je een klein 
dakoppervlakte hebt en als je het mooier vindt om maar 1 type paneel neer te 
leggen.”41 

Een hybride zonnepanelen systeem is dus een installatie die niet alleen het licht van 

de zon omzet in elektriciteit, maar ook de warmte ervan opneemt om water te 

verwarmen. Waar voorheen het elektriciteitsnet voor was en de gasaansluiting kan 

nu (gedeeltelijk) voorzien worden van energie door de hybride zonnepanelen. Deze 

hybride zonnepanelen kunnen op verschillende manieren verwerkt worden op of in 

het dak of de dakpannen.  

42 43 

 
41 Milieu Centraal (z.d.). Waar let ik op bij aanschaf zonnepanelen? Geraadpleegd op 28-11-2017. 
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/waar-let-ik-op-bij-
aanschaf-zonnepanelen/  
42 Blackline zonneceldakpannen. bron: Zonneceldakpannen (z.d.). Geraadpleegd op 10-10-2017. 
http://www.zepbv.nl/algemeen/nieuws/ 
43 Geïntegreerd zonnepaneel in dakpan. Bron: Tegolasolare integreert zonnepaneel in dakpan (z.d.). 
Geraadpleegd op 10-10-2017. http://www.biojournaal.nl/artikel/1225/Tegolasolare-integreert-
zonnepaneel-in-dakpan  

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/waar-let-ik-op-bij-aanschaf-zonnepanelen/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/waar-let-ik-op-bij-aanschaf-zonnepanelen/
http://www.zepbv.nl/algemeen/nieuws/
http://www.biojournaal.nl/artikel/1225/Tegolasolare-integreert-zonnepaneel-in-dakpan
http://www.biojournaal.nl/artikel/1225/Tegolasolare-integreert-zonnepaneel-in-dakpan
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44 45 

Door gebruik te maken van zonnepanelen in dakpannen wordt het totale oppervlak 

voor zonnepanelen kleiner waardoor er minder energie wordt opgewekt. Ook zijn 

hybride zonnepanelen niet te verwerken in dakpannen, daarom hebben wij voor het 

zelfvoorzienende huis niet voor zonnepanelen verwerkt in dakpannen gekozen.  

 
Waarom (hybride) zonnepanelen? 
“Door zelf zonne-energie op te wekken help je het klimaat te beschermen. Bij het 
opwekken van elektriciteit in een zonnepaneel komen namelijk geen 
milieuvervuilende stoffen of broeikasgassen vrij. 
  
Wel is er voor de productie van de panelen energie nodig uit fossiele brandstoffen en 
daarbij komt CO2 vrij. Maar na 3 jaar elektriciteitsproductie heeft een zonnesysteem 
net zoveel energie opgewekt, als er nodig was bij de productie van het systeem. 
Zonnepanelen gaan zeker 25 jaar mee; de rest van de 22 productieve jaren is elke 
opgewekte kWh netto milieuwinst.”46 
 

Invloed van temperatuur op zonnepanelen 47 

Zonnepanelen hebben het hoogste rendement bij een temperatuur onder de 

25°C.Dit is te zien in de eenheid wattpiek (Wp) waarmee de capaciteit van een 

zonnepaneel wordt gespecificeerd. Deze worden gemeten bij ideale 

omstandigheden omstandigheden, zijnde 25°C bij 1000W/m² lichtintensiteit. Het 

zonnepaneel werkt dus het meest ideaal als het 25°C is. Dat betekent niet dat de 

temperatuur van de lucht dan 25°C is, die zal minder warm zijn. Op een hete 

zomerdag (lucht=30°C bijvoorbeeld) kunnen de zonnepanelen wel 65°C worden 

door de warmte van de zon.  

 

 
44 Doorzichtige dakpannen met lucht eronder dat als isolatie dient. bron: Dankzij doorzichtige 

dakpannen kan ieder huis worden verwarmd met zonne-energie (z.d.). Geraadpleegd op 10-10-2017.  

http://freshgadgets.nl/dankzij-doorzichtige-dakpannen-kan-ieder-huis-worden-verwarmd-met-zonne-
energie  
45 Dakpannen met zonnepanelen. bron:  Dakpannen met zonnepanelen (2013). Geraadpleegd op 10-

10-2017. http://www.zonne-energie-forum.nl/index.php?topic=603.0  
46 Hoe werkt een zonnestroom installatie (z.d.). Geraadpleegd op 28-11-2017. 
http://zonnepaneeltotaal.nl/hoe-werkt-zonnestroom-installatie/  
47 Rendement zonnepanelen (z.d.). Geraadpleegd op 28-11-2017. https://www.zonnepanelen-
info.nl/zonnepanelen/rendement-zonnepanelen/  

http://freshgadgets.nl/dankzij-doorzichtige-dakpannen-kan-ieder-huis-worden-verwarmd-met-zonne-energie
http://freshgadgets.nl/dankzij-doorzichtige-dakpannen-kan-ieder-huis-worden-verwarmd-met-zonne-energie
http://freshgadgets.nl/dankzij-doorzichtige-dakpannen-kan-ieder-huis-worden-verwarmd-met-zonne-energie
http://www.zonne-energie-forum.nl/index.php?topic=603.0
http://zonnepaneeltotaal.nl/hoe-werkt-zonnestroom-installatie/
https://www.zonnepanelen-info.nl/zonnepanelen/rendement-zonnepanelen/
https://www.zonnepanelen-info.nl/zonnepanelen/rendement-zonnepanelen/
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Zonnepanelen bestaan uit halfgeleiders. De geleidbaarheid van halfgeleiders neemt 

toe bij toenemende temperaturen. De elektronen gaan daardoor sneller bewegen. 

De elektronen verplaatsen zich sneller, Dit verbetert de elektrische balans in de cel, 

waardoor het elektrisch veld bij de grenslaag wegvalt. Daardoor kan de lading niet 

meer goed gescheiden blijven. De spanning zal dus dalen bij een hogere 

temperatuur dan de ideale temperatuur van 25°C. Door de toenemende mobiliteit 

van de elektronen zal de stroomsterkte wel toenemen, maar deze toename is 

dusdanig gering dat het nauwelijks merkbaar is.  

48 

Invloed van kleur op zonnepanelen 

“De meeste zonnepanelen op de Nederlandse markt zijn blauw of zwart. De 

verdeling is ongeveer half om half. De zwarte panelen zijn van monokristallijn 

silicium, de blauwe panelen zijn van polykristallijn silicium. De opbrengst van blauwe 

en zwarte panelen is in de praktijk ongeveer gelijk. Veel mensen kiezen voor zwarte 

panelen omdat ze die mooier vinden. Blauwe panelen zijn meestal iets goedkoper. 

Er bestaan ook panelen in andere kleuren (brons, groen of paars). De opbrengst van 

deze gekleurde panelen is 10 tot 25 procent lager dan van gangbare panelen.”49 

Omdat het zelfvoorzienende huis van hybride zonnepanelen wordt voorzien is het 

ook van belang dat de hybride zonnepanelen zoveel mogelijk warmte opnemen die 

benut kan worden. De kleur zwart neemt de meeste warmte op omdat het alle 

kleuren absorbeert. Daarom is een zwart hybride zonnepaneel systeem het meest 

rendabel en wordt dit toegepast in het zelfvoorzienende huis. 

 

 
48 Rendement zonnepanelen (z.d.). Geraadpleegd op 28-11-2017. https://www.zonnepanelen-
info.nl/zonnepanelen/rendement-zonnepanelen/  
49 Milieu Centraal (z.d.). Waar let ik op bij aanschaf zonnepanelen? Geraadpleegd op 28-11-2017. 
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/waar-let-ik-op-bij-
aanschaf-zonnepanelen/  

https://www.zonnepanelen-info.nl/zonnepanelen/rendement-zonnepanelen/
https://www.zonnepanelen-info.nl/zonnepanelen/rendement-zonnepanelen/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/waar-let-ik-op-bij-aanschaf-zonnepanelen/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/waar-let-ik-op-bij-aanschaf-zonnepanelen/
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Bedacht hybride zonnepaneel systeem 

Op het dak van het zelfvoorzienende huis wordt een monokristallijn silicium (zwart) 

hybride zonnepaneel systeem geplaatst met daarachter slangen waardoor 

koelvloeistof stroomt dat via een warmtewisselaar zijn warmte doorgeeft aan water 

dat naar naar de douche, de kraan (en de verwarming) stroomt. De zonnepanelen 

wekken elektriciteit op voor elektrische apparaten, en bij een overschot wordt het 

opgeslagen in een accu. De slangen met koelvloeistof werken als zonneboiler. De 

eerst koude koelvloeistof onttrekt de warmte aan de zonnepanelen zodat het 

rendement daarvan groter wordt. Het rendement van de zonnepanelen wordt groter 

als de warmte daar rondom heen wordt onttrokken omdat zonnepanelen het hoogste 

rendement halen bij een temperatuur van 25°C. De warmte wordt opgenomen door 

de koelvloeistof en wordt doorgegeven via een warmtewisselaar aan het douche- en 

kraanwater. 

 

Hoe werken zonnepanelen? 

“Een zonnepaneel is in feite een verzameling van een groot aantal zonnecellen. Een 

zonnecel wordt met een moeilijk woord ook wel fotovoltaïsche cel (afgekort PV-

systeem) genoemd. De meeste zonnecellen gemaakt van een laag van het materiaal 

silicium. Zonnepanelen zijn gemaakt van halfgeleidende stoffen. Om van dit silicium 

een halfgeleider te maken, wordt er aan de bovenkant een laagje fosfor toegevoegd 

en aan de onderkant een laag borium. Het geheel wordt ter bescherming tussen 

twee glasplaten geplaatst. “50 

 

“In 1839 ontdekte de Franse natuurkundige Becquerel dat het mogelijk is om 

elektriciteit op te wekken uit zonlicht. Dit heet het photovoltaïsch effect. In de meeste 

systemen wordt hiervoor silicium (een halfgeleider) gebruikt. Energie van de zon kan 

elektronen losmaken in het silicium. Hierdoor ontstaat spanning in een zonnecel. 

Door meerdere zonnecellen achter elkaar te schakelen in een zonnepaneel kan er 

stroom gaan lopen. Voor het opwekken van stroom hebben zonnepanelen niet per 

se direct zonlicht nodig. Vooral niet bij de dunne film techniek waar later nog op 

ingegaan wordt. Ook op een bewolkte dag levert een zonnecel elektriciteit.” 
51 

“Zodra er zonlicht schijnt op een zonnepaneel worden er onder invloed van deze 

straling elektronen ‘losgeweekt’ uit de bovenkant van het paneel; er ontstaat een vrij 

elektron met een bijbehorend gat. Omdat er vanwege de ongelijke ladingsverdeling 

een elektrisch veld ontstaat op het grensvlak, kunnen de elektronen maar één kant 

op. Het gevolg hiervan is dat er een spanningsverschil tussen de boven- en 

onderkant van het paneel ontstaat. Sluit je de boven- en onderkant nu op elkaar aan, 

dan gaat er over de draad een stroom lopen. Aangezien de spanning over de 

zonnecel erg laag is (slechts een halve volt), worden vaak meerdere zonnecellen in 

 
50 Zonnecellen (z.d.). Geraadpleegd op 28-11-2017. https://www.zonnepanelen-info.nl/zonnecellen/  
51 Milieu Centraal (z.d.). Hoe werken zonnepanelen Geraadpleegd op 28-11-217. 
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/hoe-werken-zonnepanelen/  

https://www.zonnepanelen-info.nl/zonnepanelen/zonlicht/
https://www.zonnepanelen-info.nl/zonnepanelen/zonlicht/
https://www.zonnepanelen-info.nl/zonnecellen/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/hoe-werken-zonnepanelen/
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serie aan elkaar ‘geknoopt’ in een zonnepaneel. Vervolgens zal er een omvormer 

(transformator) geplaatst moeten worden. Deze zorgt ervoor dat de spanning van 

een serie zonnepanelen (meestal rond de 24V gelijkstroom) wordt omgezet in een 

wisselstroom van 230V.”52 

 

Vloer van Zonnepanelen 

Zonnepanelen als stoeptegels die elektriciteit opwekken en als het nodig is omzetten 

in warmte zodat bijvoorbeeld de bevroren of besneeuwde zonnepanelen stoep 

ontdooit kan worden. De rest van de opgewekte energie kan opgeslagen 

worden in de accu.  

53 

 

Hybride zonnepanelen stoep 

Veel huishoudens hebben buiten een stoep van zwarte tegels die in de zomer erg 

heet kunnen worden. Te heet zelfs, dat je er niet zonder pijn aan je voeten in de 

zomer overheen kunt lopen. Als er een buizensysteem wordt aangelegd onder de 

zwarte stoep waar water doorheen loopt wordt de warmte in de tegels doorgegeven 

aan het water daardoor het water warm wordt en als verwarming kan dienen en de 

stoeptegels aan warmte worden onttrokken, zodat men er gewoon op blote voeten 

overheen kan lopen. In de winter is dit niet zo’n handige oplossing omdat de tegels 

dan niet warm zijn en de vloeistof (water) kan bevriezen als het vriest. Dus er moet 

of een systeem komen dat alleen water door de buizen onder de stoep stuurt als de 

 
52 Zonnecellen (z.d.). Geraadpleegd op 28-11-2017. https://www.zonnepanelen-info.nl/zonnecellen/  
53 Loomans, T. (2014) Solar Roadways Unveils Super Strong Solar Panels for Roads in Prototypical 
Parking Lot. Geraadpleegd op 5-10-2017.  

https://inhabitat.com/solar-roadways-smart-parking-lot-harvests-energy-captures-
stormwater-and-melts-snow/  
 

https://www.zonnepanelen-info.nl/zonnepanelen/omvormer/
https://www.zonnepanelen-info.nl/zonnepanelen/omvormer/
https://www.zonnepanelen-info.nl/zonnecellen/
https://inhabitat.com/solar-roadways-smart-parking-lot-harvests-energy-captures-stormwater-and-melts-snow/
https://inhabitat.com/solar-roadways-smart-parking-lot-harvests-energy-captures-stormwater-and-melts-snow/
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stoep buiten warm is, of er moet gebruikgemaakt worden van een vloeistof die niet 

kan bevriezen, zodat het systeem niet kapot vriest, zoals koelvloeistof. In de winter is 

er geen warmte die overgebracht kan worden naar de verwarming, maar wel licht. 

Door middel van zonnepanelen als vloer kan licht omgezet worden naar elektriciteit.  

Dus een hybride zonnepanelen stoep die elektriciteit opwekt als er licht opvalt en 

warmte doorgeeft aan de verwarming als er warmte is die ook onttrokken wordt om 

het rendement van de zonnepanelen te optimaliseren.  

 

Dunne film techniek 

Gordijnen en alle andere vormen van lichtsverduistering zijn natuurlijk bedoeld om 

licht tegen te houden, maar dat licht kan ook opgevangen worden en omgezet 

worden in elektriciteit door middel van zonnecellen. Bovendien zijn zonnecellen 

donker van kleur omdat deze donkere kleur bijna alle tinten opneemt en daarmee 

ook al het meeste licht (zonnepaneel) en warmte (zonneboiler). Door deze donkere 

kleur heeft het ook een verduisterende werking en dat is een groot voordeel voor 

een gordijn.  

54 

Naast monokristallijn silicium en polykristallijn silicium (hybride) zonnepanelen is er 

ook nog een ander type panelen op de Nederlandse markt: dunne film techniek. Het 

voordeel van deze panelen is dat ze meestal flexibel zijn waardoor ze gemakkelijker 

geïntegreerd kunnen worden in het dak en ook op oppervlaktes kunnen worden 

geplaatst waar geen panelen op zouden kunnen worden geplaatst, zoals muren. 

Ook zijn dunne film panelen goed in staat om indirect licht in stroom om te zetten. Ze 

zijn minder afhankelijk van de hoek waaronder het licht invalt. De panelen leveren bij 

bewolkte hemel en op daken met een minder ideale hellingshoek daarom relatief 

meer stroom op dan PV-panelen op basis van kristallijne silicium. Per vierkante 

meter zijn deze panelen goedkoper maar hun opbrengst per vierkante meter is nog 

beduidend lager mono- of polykristallijn silicium zonnepanelen.Hierdoor zijn de 

mono- en polykristallijne silicium panelen financieel gezien vooralsnog interessanter, 

maar omdat bij het zelfvoorzienende huis duurzaamheid belangrijker is dan prijs 

hebben wij ervoor gekozen om beide technieken toe te passen. De dunne film 

 
54 Hoe werkt een zonnestroom installatie (z.d.). Geraadpleegd op 28-11-2017. 
http://zonnepaneeltotaal.nl/hoe-werkt-zonnestroom-installatie/  

http://zonnepaneeltotaal.nl/hoe-werkt-zonnestroom-installatie/
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techniek kan worden verwerkt op muren, verschillende vormen zonwering als: 

luxaflex, gordijnen, rolluiken, rolgordijnen en parasols.  

55  
56 

57 

 

Lucht verwarming op zonne-warmte 

Dit systeem heet ook wel een warme-lucht collector. Het is een tegenstromend 

warmtewissel principe waarin lucht zich verplaatst of verplaatst wordt. De lucht wordt 

of verplaatst door mechanische luchtcompressoren, of de lucht verplaatst zichzelf 

door convectie. De koude lucht wordt onder naar buiten het systeem in gezogen, 

daar opgewarmd, stijgt op en komt boven de kamer weer in. Dus door het 

temperatuurverschil komt de convectie tot stand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
55 Zonnepanelen op zonwering (z.d.). Geraadpleegd op 9-11-2017. 

https://www.verbouwkosten.com/zonnepanelen/op-zonwering/  
56 VELUX verduisterend rolgordijn op zonne-energie. (z.d.) Geraadpleegd op 28-11-2017. 
https://www.zonweringstunter.nl/read/verduisterend-gordijn-zonne-energie  
57 Dunne film/amorf (z.d.). Geraadpleegd op 28-11-2017. http://zonne-
energiespecialist.nl/zonnepanelen-soorten-dunne-film-amorf  

https://www.verbouwkosten.com/zonnepanelen/op-zonwering/
https://www.zonweringstunter.nl/read/verduisterend-gordijn-zonne-energie
http://zonne-energiespecialist.nl/zonnepanelen-soorten-dunne-film-amorf
http://zonne-energiespecialist.nl/zonnepanelen-soorten-dunne-film-amorf
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warme lucht buiten      iets minder warme lucht buiten 

 
koude lucht binnen        warme lucht binnen 

58 59 

60 61 

Dit is een zelfgemaakt lucht verwarmingssysteem. Het hangt aan een buitenmuur, 

direct verbonden met een kamer in huis die je wil verwarmen. Het werkt als volgt: de 

 
58 Bouw je eigen warmtepaneel (2013) geraadpleegd op 23-10-2017 https://radar.avrotros.nl/hulp-

tips/hulpartikelen/detail/bouw-je-eigen-warmtepaneel/  
59 Zelfbouw: luchtverwarmer gemaakt van oude blikjes. (2009). Geraadpleegd op 28-11-2017.  
https://www.neoweb.nl/forum2/index.php?topic=5081.0  
60 Zelfbouw: luchtverwarmer gemaakt van oude blikjes. (2009). Geraadpleegd op 28-11-2017.  
https://www.neoweb.nl/forum2/index.php?topic=5081.0  
61 Zelfbouw: luchtverwarmer gemaakt van oude blikjes. (2009). Geraadpleegd op 28-11-2017.  
https://www.neoweb.nl/forum2/index.php?topic=5081.0  
 

https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/detail/bouw-je-eigen-warmtepaneel/
https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/detail/bouw-je-eigen-warmtepaneel/
https://www.neoweb.nl/forum2/index.php?topic=5081.0
https://www.neoweb.nl/forum2/index.php?topic=5081.0
https://www.neoweb.nl/forum2/index.php?topic=5081.0
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lucht van binnen in het huis gaat door de blikjes. Daar wordt de lucht verwarmd. Aan 

het uiteinde komt de lucht weer in het huis. De luchtverplaatsing wordt geleverd door 

twee kleine mechanische ventilatoren. Die ventilatoren moeten voorzien worden van 

elektriciteit om in werking te worden gebracht. Hiervoor wordt elektriciteit gebruikt, 

opgewekt uit de zonnepanelen of de windmolen op het dak. Ook bevat het systeem 

een bi-metaal schakelaar. Die zorgt ervoor dat de circulatie pas op gang komt boven 

een gewenste temperatuur. Om een zo hoog mogelijk rendement te halen zijn de 

blikjes ingespoten met 630°C hittebestendige zwarte verf die niet direct afbladdert bij 

blootstelling aan de zon. Er wordt blik gebruikt omdat het een geleider is, en dat is 

nodig om de warmte van de buitenlucht over te dragen naar de binnenlucht. Blik is 

gerecycled, het is dus duurzaam gebouwd, verder is het dun en levert het snel 

warmte. Het geheel is geïsoleerd met dubbel glas en tempex, zodat de warmte 

binnen blijft en niet verloren gaat.  

 

Bedacht systeem: 

Warme-lucht collector aan de muur met daaroverheen dunne film techniek. De 

buizen met lucht onttrekken de warmte rondom het soort zonnepaneel dunne film 

techniek. Hierdoor gaat ook het rendement van de zonnepanelen omhoog. Om te 

voorkomen dat de warmte van binnen tijdens koude dagen of ‘s nachts naar buiten 

gaat zal de ventilatieopening op de periodes moeten worden afgesloten met een 

klepje.  

 

Windmolens 

Om elektriciteit op te wekken kan of kunnen een of meerdere windmolens op het dak 

geplaatst worden. Op het dak omdat dat een hoog punt is waar meer wind staat dan 

op de grond omdat de wind minder wordt tegengehouden door bijvoorbeeld 

gebouwen of bomen. Doordat er meer wind gevangen kan worden op het dak zal het 

rendement hoger zijn dan wanneer de windmolen op de grond geplaatst wordt. De 

windmolen mag niet teveel geluid maken omdat dat het anders voor geluidsoverlast 

kan zorgen.  

 

Liam F1 Urban Wind Turbine62 

63 

 
62 Stille windmolen voor op je eigen dak. (2014). Geraadpleegd op 20-11-2017.  
https://www.bright.nl/stille-windmolen-voor-op-je-eigen-dak  
63 The Archimedes Liam F1 Urban Wind Turbine. (2017). geraadpleegd op 24-11-2017 
https://kauilapele.wordpress.com/2014/06/17/energy-wars-and-the-archimedes-liam-f1-urban-wind-
turbine/  

http://dearchimedes.com/liam/
https://www.bright.nl/stille-windmolen-voor-op-je-eigen-dak
https://kauilapele.wordpress.com/2014/06/17/energy-wars-and-the-archimedes-liam-f1-urban-wind-turbine/
https://kauilapele.wordpress.com/2014/06/17/energy-wars-and-the-archimedes-liam-f1-urban-wind-turbine/
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“De Liam F1 Urban Wind Turbine van De Archimedes heeft geen wieken maar ziet 

eruit als een schroef. Hij bestaat uit drie cirkels die als spiralen in elkaar worden 

gewikkeld. Het blauwe apparaat weegt weegt 55 kilogram en heeft een diameter van 

1,5 meter.  

 

‘Bijna geluidloos, meer rendement’ 

Windmolens op huizen zie je nog niet vaak, dat komt volgens De Archimedes door 

het relatief lage rendement en de herrie die zo’n apparaat maakt. De nautilusschelp 

en theorie van De Archimedes vormden voor het Rotterdamse bedrijf de inspiratie 

om een bijna geluidloze windmolen (45 dB) met 3 keer meer rendement te 

ontwikkelen.” 

 

De Archimedes wind turbine is een nieuw type windturbine dat drie circulerende 

delen bevat die om elkaar heen zijn gedraaid en uitgebreid. Dit maakt het tot een 

driedimensionaal kegelvormige turbine, lijkend op een schelp. “De opbrengst is vele 

malen hoger in vergelijking met normale windmolens voor op gebouwen.”64 

 

Bewegingsenergie 

Er kan ook energie gehaald worden uit beweging. Dit moet wel efficiënt zijn. Er moet 

dus alleen geïnvesteerd worden in een systeem waarop daadwerkelijk energie wordt 

uitgeoefend. Als men thuis sport en bijvoorbeeld een hometrainer heeft staan die 

veel gebruikt wordt kan hieruit elektriciteit worden opgewekt door middel van een 

dynamo. Aangezien er in een huis niet veel bewogen wordt en bijvoorbeeld wel in 

een sportschool, zal deze manier van energie opwekken beter van toepassing zijn in 

de sportschool. De energie die een fietser opwekt is genoeg om een lampje te laten 

branden, minimaal dus. Deze toepassing kan dus gebruikt worden, maar het zal niet 

een van de grotere elektriciteitsvoorzieningen worden in een normaal huishouden.   

 

Warmtepomp 

Een warmtepomp is een apparaat dat warmte verplaatst door middel van arbeid. Het 

levert warm water door middel van warmte uit de bodem, uit water of uit de lucht, 

bijvoorbeeld voor vloerverwarming. “De milieuwinst is groot: in vergelijking met een 

cv-ketel daalt de CO2-uitstoot voor de verwarming van je woning met zo’n 50 tot 

60%.”65 Er is geen gas nodig voor de verwarming en zeker in combinatie met een 

duurzame energie opwekker als zonnepanelen is de aanschaf van een warmtepomp 

interessant omdat de benodigde energie dan duurzaam opgewekt wordt waardoor 

de energierekening ook lager zal zijn. 

  

 
64 Re-inventing “the windmill” (z.d.).Geraadpleegd op: 23-11-2017 
 https://www.thearchimedes.com/  
65 Warmtepomp (z.d.). Geraadpleegd op 5-11-
2017https://duurzaamwonen.nl/verduurzamen/warmtepomp/  

http://dearchimedes.com/liam/
https://www.thearchimedes.com/
https://duurzaamwonen.nl/verduurzamen/warmtepomp/
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Warmtewisselaar66 

Een warmtewisselaar is een passieve vorm van warmtetransport, oftewel er hoeft 

geen extra energie toegevoerd te worden om de warmte over te dragen. 

De warmtepomp is een actief proces omdat de lucht of het water rondgepompt moet 

worden.   

 
Tegenstroom principe

 
Meestroom principe 

 

Het rendement van het tegenstroom principe is hoger dan dat van een meestroom 

principe, daarom wordt in alle warmtepompen het tegenstroomprincipe toegepast. 

Het tegenstroom principe wordt geforceerd en daarvoor is een pomp nodig. Bij 

natuurlijk convectie is sprake van het meestroom principe. Hierbij hoeft geen energie 

worden toegevoegd om het water of de lucht te laten stromen.  

 
66 Warmtewisselaars (z.d.). Geraadpleegd op 6-11-2017 
http://eduweb.eeni.tbm.tudelft.nl/TB241E/?warmtewisselaars  

http://eduweb.eeni.tbm.tudelft.nl/TB241E/?warmtewisselaars
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67  

Werking warmtepomp68 

1. De bronpomp verplaatst het bronwater door de verdamper. Warmte wordt 

onttrokken uit het  bronwater als het gas in de verdamper uitbreidt. 

2. De compressor voegt extra warmte aan het koelmiddel, door het comprimeren van 

het gas (ongeveer 30%) en beweegt het door de warmtewisselaar. 

3. Het verwarmingswater stroomt door de warmtewisselaar en absorbeert de warmte 

uit het persgas, deze actie zorgt ervoor dat het koelgas terugkeert naar een vloeistof. 

4. Het vloeibare koelmiddel stroomt door het expansieventiel, waar het wordt 

omgezet in een gas en verzonden naar de verdamper. Het expansieventiel regelt de 

hoeveelheid koelmiddel die wordt verzonden door de verdamper. 

5. Het proces herhaalt zich. 

 

 
67 Alles over warmtepompen (z.d.). Geraadpleegd op 28-11-2017.  https://warmtepomp-
weetjes.nl/warmtepomp/toepassing/  
68 De werking van een warmtepomp (z.d.). Geraadpleegd op 29-11-2017. http://www.adbv-
pools.be/zwembaden/warmtepompen-zwembad/warmtepompen-werking 

https://warmtepomp-weetjes.nl/warmtepomp/toepassing/
https://warmtepomp-weetjes.nl/warmtepomp/toepassing/
http://www.adbv-pools.be/zwembaden/warmtepompen-zwembad/warmtepompen-werking
http://www.adbv-pools.be/zwembaden/warmtepompen-zwembad/warmtepompen-werking
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Theothermisch rendement 
Dit systeem heeft een hoge COP-waarde (Coefficient Of Performance). Dat is het 
rendement van het apparaat. Er wordt veel warmte geproduceerd van relatief weinig 
stroom. Stel het apparaat heeft een COP-waarde van 4, dan verbruikt het apparaat 1 kW 
aan stroom en het levert 4 kW aan warmte. De rest van de geleverde warmte (3 kW) 
komt dan vanuit de buitenlucht. Want immers E tot,in=E tot,uit. Het rendement is nooit 
100% omdat er warmte verloren gaat, daarom is T in= max T uit.  
 
Reële rendement 
De SPF (Seasonal Performance Factor) is de maat voor het reële rendement. Dat ligt 
altijd een stukje lager dan het theothermische rendement.  
 

Water/water warmtepomp 

De water/water warmtepomp is een tegenschromend warmtewisse principe met een 

pomp die de warmte rond pompt.  
warme bodem         koude bodem 

 
warm water         koud water 

 

De water/water warmtepomp haalt met behulp van water warmte uit de bodem. Een 

belangrijk onderdeel van een warmtepomp is een warmtewisselaar. Dat is een 

apparaat dat in dit geval warmte van een vloeistof dat door de leidingen stroomt 

 
69 Warmtepompen (z.d.). Geraadpleegd op 15-11-2017. http://gd-
energy.be/vlaanderen/warmtepompen  

http://gd-energy.be/vlaanderen/warmtepompen
http://gd-energy.be/vlaanderen/warmtepompen
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(brine/koelvloeistof) omzet naar een andere vloeistof (warm water voor onder andere 

douche). Het rendement van de warmtewisselaar is ook van belang.  

 

“Het rendement van dit geothermische systeem hangt voor een groot deel af van de 

hoeveelheid warmte die door de grond kan worden opgenomen. Het gaat daarbij niet 

alleen om de diepte maar ook om het soort grond. Het rendement bij een 

leemachtige ondergrond is maar liefst twee maal beter dan het geval is bij een droge 

zandgrond. Naast een geschikte ondergrond, is het nodig dat de woning zeer goed 

geïsoleerd is. “70 

 

Een water/water warmtepomp gebruikt de warmte die diep in de aarde zit te 

gebruiken om je huis te verwarmen.  

 

Een water/water warmtepomp werkt als volgt: “In de aardbodem is warmte 

aanwezig. Deze warmte komt zowel van de zon, als van het magma dat zich diep in 

de aarde bevindt. Deze warmte noemen wordt ook wel de  geothermische warmte 

genoemd. Wanneer er nu een ondergronds buizennetwerk wordt aangebracht, kan 

deze geothermische warmte gebruikt worden om het water in het buizennetwerk te 

verwarmen. Toch is er nog een extra zetje nodig om dit water op de juiste 

temperatuur te brengen, vandaar dat er door middel van de pomp toch wat extra 

warmte moet worden toegevoegd.  Met behulp van een warmtewisselaar wordt de 

warmte uiteindelijk afgegeven aan het centrale verwarmingssysteem in huis. 

Normaliter wordt er dus gebruik gemaakt van gas om een huis te verwarmen, maar 

met een warmtepomp vervang je de behoefte hieraan door de warmte van de bodem 

en elektriciteit te gebruiken.”71  

  

Dit systeem maakt dus gebruik van de zogeheten geothermische warmte om je huis 

te verwarmen. Het water kan op twee manieren rond gecirculeerd worden, namelijk 

horizontaal en verticaal. 

 

Soort grond en rendement 

Het is zo dat de warmtepomp de koude lucht uit het huis via de bodemlussen naar 

de ondergrond transporteert en daar eigenlijk dumpt. Dat maakt dat de grond afkoelt. 

Als dat afkoelen naar het einde van het seizoen waarin gestookt moet worden meer 

dan een paar graden is, dan raakt de grond uitgeput. Dat zal ervoor zorgen dat het 

rendement zakt. Maar als de grond rond de lussen bestaat uit grof zand en grind met 

beweeglijk grondwater, zal dat ervoor zorgen dat de bron in de zomer vanzelf zal 

bijtrekken. Als er echter verschillende warmtewisselaars dicht bij elkaar gezet 

worden, of als de ondergrond relatief goed isolerend is en het grondwater minder 

beweeglijk is, zal de grond elk jaar een beetje kouder worden, wat er dan weer voor 

 
70 Grond-water warmtepomp (z.d.). Geraadpleegd op 20-11-2017. 
https://www.verwarminginfo.nl/warmtepomp/grond-water-warmtepomp  
71 Grond-water warmtepomp (z.d.). Geraadpleegd op 20-11-2017. 
https://www.verwarminginfo.nl/warmtepomp/grond-water-warmtepomp  

https://www.verwarminginfo.nl/warmtepomp/grond-water-warmtepomp
https://www.verwarminginfo.nl/warmtepomp/grond-water-warmtepomp
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zal zorgen dat het rendement elk jaar verder zal dalen. In dat geval is het misschien 

nodig om in de zomer warmte van de zon of buiten warmte te oogsten en met die 

warmte de grond rond de warmtewisselaar opnieuw te verwarmen of te regenereren. 

Een andere mogelijkheid is dat er dieper geboord wordt, tot de nieuwe lussen in een 

grovere bodem zitten. 

Binnenkort heb je voor dit type warmtepomp een vergunning nodig, of wordt het 

verplicht om de bouw ervan te melden bij de overheid. 

 

Verticaal  

72 

“Bij dit soort water/water warmtepomp wordt er een put geboord in de grond. De 

diepte van de put is afhankelijk van de oppervlakte die verwarmd moet worden. In 

die put legt men U-vormige pijpen, of een coaxiale diepte water sonde en daar vloeit 

het water dan door. Op die manier kan het de warmte van de diepe grondlagen 

opnemen, waarna het opnieuw naar boven gepompt wordt. In de warmtepomp zelf 

wordt de temperatuur verhoogd tot de nodige temperatuur. Het rendement van deze 

installatie wordt grotendeels bepaald door de dimensionering van de 

warmtewisselaar en de grondsoort waarin hij zich bevindt. Als er 

overgedimensioneerd wordt, wordt dat op lange termijn altijd terugverdiend. De 

meest voorkomende oorzaak van een slechte werking of geen werking van de 

warmtepomp, is vaak ondergedimensioneerde bodemlussen."73 Dat is meestal zo bij 

een U-vormige buis. Daarom kan er ook een ander buizensysteem toegepast 

worden: de coaxiale diep water sonde.  

 

Een verticale water/water warmtepomp wordt vaak gekozen als er te weinig 

grondoppervlak is om het horizontale systeem toe te passen. Hierbij worden 

diepteboringen gedaan, en afhankelijk van de bodem en het gewenste vermogen 

 
72 Systemen voor warmtepompen (z.d.). Geraadpleegd op 1-11-2017.  https://www.zonne-
paneel.net/warmtepomp/systemen-voor-warmtepompen/  
 
73 Systemen voor warmtepompen (z.d.). Geraadpleegd op 1-11-2017.  https://www.zonne-
paneel.net/warmtepomp/systemen-voor-warmtepompen/  

https://www.zonne-paneel.net/warmtepomp/systemen-voor-warmtepompen/
https://www.zonne-paneel.net/warmtepomp/systemen-voor-warmtepompen/
https://www.zonne-paneel.net/warmtepomp/systemen-voor-warmtepompen/
https://www.zonne-paneel.net/warmtepomp/systemen-voor-warmtepompen/
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varieert de diepte tussen de 25 en 150 meter. Omdat de temperatuur vanaf 50 meter 

diepte constant is, is het rendement het hele jaar door even hoog, in tegenstelling tot 

het horizontale systeem. 

Het koude water stroomt via het midden naar beneden. Op het laagste punt komt het 

in aanraking met de warme grond en dan wordt het via de buitenkant naar boven 

gepompt. Omdat de buis met het koude water bijna direct in contact staat met de 

buis met het warmte water, moet de binnenste buis met het koude water goed 

geïsoleerd worden om het rendement zo hoog mogelijk te houden. Dit 

buizensysteem heet een coaxiale diep water sonde. 

 

dwarsdoorsnede verticale buis: 

74  

In de volgende grafiek is op de horizontale as de tijd uitgezet gedurende één jaar en 

op de verticale as de temperatuur in °C. De verschillende kleuren lijnen geven de 

verschillende dieptes in de grond aan. Uit deze grafiek is af te leiden dat de 

temperatuur van de bodem constanter wordt naarmate men dieper boort. Dat 

betekent ook dat de invloed van de buitenlucht lager is naarmate men dieper boort. 

Het is dus het meest rendabel om een zo diep mogelijke water/water warmtepomp 

aan te leggen omdat er dan in de zomer veel kou uit de bodem gehaald kan worden 

en in de winter veel warmte. Bovendien gaat de warmte/kou die in de grond gestopt 

wordt minder snel verloren naarmate er dieper geboord wordt. 

 
74 Vergleich Wärmesonden U-Sonde und Koaxial-Sonde (z.d.). Geraadpleegd op 30-11-2017.  
http://www.forum-hausbau.de/regenerative-energien-60/vergleich-w228rmesonden-u-sonde-und-
koaxial-sonde/  

http://www.forum-hausbau.de/regenerative-energien-60/vergleich-w228rmesonden-u-sonde-und-koaxial-sonde/
http://www.forum-hausbau.de/regenerative-energien-60/vergleich-w228rmesonden-u-sonde-und-koaxial-sonde/
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75 

 

 

Horizontaal 

76 

Bij het gebruik van deze methode moeten de buizen op minimaal anderhalve meter 

diepte aangebracht worden, omdat de grond vanaf hier zowel vorstvrij, als warm 

genoeg is. Het benodigde oppervlak om al deze buizen te plaatsen, bestaat grofweg 

uit twee maal het woonoppervlak. Wordt er een te klein oppervlak gebruikt, dan 

bestaat het risico dat de vloeistof in de buizen gaat bevriezen. Hierdoor loop je het 

risico om de investering niet terug te verdienen. 

Dit water/water warmtepomp systeem is een gesloten systeem. De anti-vries 

vloeistof, die nodig is omdat de buizen dicht aan het oppervlak liggen, wordt 

hergebruikt. 

 
75 Aardwarmte (z.d.). Geraadpleegd op 30-11-2017. http://www.albreco.nl/diensten/aardwarmte-
particulieren/  
76 Grond-water warmtepomp (z.d.). Geraadpleegd op 20-11-2017. 
https://www.verwarminginfo.nl/warmtepomp/grond-water-warmtepomp  

http://www.albreco.nl/diensten/aardwarmte-particulieren/
http://www.albreco.nl/diensten/aardwarmte-particulieren/
https://www.verwarminginfo.nl/warmtepomp/grond-water-warmtepomp
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In het zomerseizoen is er veel warmte in de grond zo vlak boven het oppervlak, het 

rendement is dan dus hoog. Maar in de zomer is er minder verwarming nodig, dus 

de warmte kan opgeslagen worden, of overschakelen op natuurlijke koeling mogelijk. 

 

Als het koude water langere tijd door het buizensysteem stroomt wordt de grond 

kouder die kou zal zich verplaatsen. In dit geval verplaatst de kou zich richting het 

huis, richting de buizen die op moeten warmen. Het rendement zal dus steeds lager 

worden. Hiervoor hebben wij een oplossing bedacht: als men een groot stuk land 

heeft kan het buizensysteem in een grote cirkel onder/rondom het land gelegd 

worden. Dit heeft twee voordelen. De kou die zich verspreid bereikt het warme deel 

van het buizensysteem minder snel, waardoor het temperatuurverschil groter zal zijn 

en het rendement ook. Ten tweede kan er in het midden gewoon geplant worden.  

 

Lucht/water warmtepomp 

De lucht/water warmtepomp is een tegenschromend warmtewisse principe met een 

pomp die de warmte rond pompt.  
warme lucht          koude lucht 

 
warm water         koud water 

“Ook in dit systeem wordt de energie uit de lucht gehaald en daarna opgepompt tot 

een hogere temperatuur. De warmte die zo geproduceerd wordt, wordt nadien 

afgegeven aan water. De lucht/water warmtepomp is het ideale systeem voor de 

verwarming van een woning. Het water moet meestal tot 38°C  opgewarmd worden.” 
77 

 

 
77 Systemen voor warmtepompen (z.d.). Geraadpleegd op 1-11-2017.  https://www.zonne-
paneel.net/warmtepomp/systemen-voor-warmtepompen/  

https://www.zonne-paneel.net/warmtepomp/systemen-voor-warmtepompen/
https://www.zonne-paneel.net/warmtepomp/systemen-voor-warmtepompen/
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Weersomstandigheden79 en warmte van het water 

Datum Gemiddelde 
temperatuur 
overdag (°C) 

Luchtvochtigheid 
(%) 

Temperatuur 
waterinlaat (°C) om 
15:00 

16-11-2017 9.1 94 27 

17-11-2017 4.8 85 26 

18-11-2017 5.6 85 26 

19-11-2017 5.5 85 25 

20-11-2017 6.7 93 26 

21-11-2017 10.9 91 26 

In de volgende drie grafieken zie je de tijd (in dagen of uren) uitgezet op de 
horizontale as en de temperatuur in °C op de verticale as. De rode grafiek geeft de 
temperatuur aan van het water dat de pomp ingaat. De blauwe grafiek geeft de 

 
78 Lucht-water warmtepomp (z.d.) Geraadpleegd op 25-11-2017. 
https://www.verwarminginfo.nl/warmtepomp/warmtepomp-lucht-water  
79 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (2017) Daggegevens van het weer in Nederland. 
Geraadpleegd op 22-10-2017.  https://projects.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/index.cgi  

https://www.verwarminginfo.nl/warmtepomp/warmtepomp-lucht-water
https://projects.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/index.cgi
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temperatuur aan van het water dat de pomp uit gaat. De groene lijn geeft de norm 
aan waarop de pomp is ingesteld. De pomp streeft dus naar een temperatuur van 
27°C om 15:00 dat de pomp ingaat. Echter is in de grafieken te zien dat dit streven 
niet altijd gehaald wordt. Een reden hiervoor kan te maken hebben met de 
weersomstandigheden. 

Om de pomp zo goed mogelijk te laten functioneren is het van belang dat de pomp 
zijn vermogen aanpast aan de luchtvochtigheid. De luchtvochtigheid staat dus niet 
direct in verband met de temperatuur van het water, maar als de temperatuur van de 
lucht bijvoorbeeld heel laag is en de luchtvochtigheid hoog kan de lucht gaan 
condenseren op de pomp en bevriezen. Dan kan de pomp niet meer werken. 
Daarom is een lage luchtvochtigheid van belang, zeker als de temperatuur van de 
lucht tegen het vriespunt ligt.  

 

 

 

 

In de volgende grafiek zie je de tijd op de horizontale as in uren gedurende één 
etmaal. Op de verticale as zie je de het aantal Watt uur dat de pomp levert. Je ziet 
dat de pomp zo is ingesteld dat hij om 10:00 begint met pompen en om 15:00 weer 
stopt.  

Uit de grafiek is af te leiden dat de pomp zijn vermogen aanpast aan de 
weersomstandigheden. Daarmee wordt het rendement altijd zo hoog mogelijk 
gehouden.  
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Remeha 

Remeha eVita80 

micro warmte kracht koppeling 

vervanging voor cv-ketel 

levert: verwarming(warme lucht), warm water en elektriciteit.  

CO2 uitstoot omlaag of zelfs nul. 

 
80 eVita (z.d.). Geraadpleegd op 15-11-2017. 
https://www.remeha.nl/consumenten/productinformatie/duurzame-oplossingen/micro-wkk/evita  

https://www.remeha.nl/consumenten/productinformatie/duurzame-oplossingen/micro-wkk/evita
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Remeha hybrid plus81 

combinatie van warmtepomp en cv ketel. 

 

Beide Remeha installaties werken op gas en zijn dus aangesloten op het gasnet. 

Aangezien wij naar een zelfvoorzienend huis streven, dat dus niet aangesloten is op 

het gasnet, zijn deze installaties geen optie.  

 

Conclusie warmtepompen 

We hebben gekeken naar de volgende warmtepompen: lucht/water warmtepomp, 

horizontale water/water warmtepomp, verticale water/water warmtepomp, remeha 

eVita en Remeha hybrid plus. Aangezien de Remeha systemen afhankelijk zijn van 

een gasaansluiting en daarmee geen optie is voor het zelfvoorzienende huis staan 

deze opties niet in het volgende schema. De verschillende warmtepompen worden 

hieronder vergeleken aan de hand van hun voor- en nadelen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 lucht/water  water/water  

horizontaal verticaal 

voordelen onafhankelijk van 
soort grond 

minder afhankelijk van 
weersomstandigheden 

onafhankelijk van 
weersomstandigheden 

Kan ook water koelen 
(in de zomer) 

ontwerp kan aangepast 
worden tot rond systeem, 
zodat de kou zich minder snel 
verspreidt richting de warme 

Rendement constant omdat de 
weersomstandigheden geen 
invloed hebben op deze diep 
gelegen grond.  

 
81 Hybrid-plus (z.d.). Geraadpleegd op 15-11-2017. https://www.remeha.nl/professional/consumenten-
producten/duurzame-oplossingen/hybrides/hybrid-plus  

https://www.remeha.nl/professional/consumenten-producten/duurzame-oplossingen/hybrides/hybrid-plus
https://www.remeha.nl/professional/consumenten-producten/duurzame-oplossingen/hybrides/hybrid-plus
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kant van de buis. 

In de zomer hoger 
rendement (COP) 
haalbaar dan in de 
winter. 

In de zomer (als je minder 
warmte nodig hebt) is het 
rendement hoog. 
Overschakeling op natuurlijke 
koeling is mogelijk. (in de 
zomer) 

klein grondoppervlak nodig. 
Rondom het systeem kan geplant 
worden.  

 vrij constant rendement overschakeling op natuurlijke 
koeling is mogelijk.( in de zomer) 

 hoge COP  

 graafwerkzaamheden minder 
kostbaar 

 

  minder energie nodig voor 
rondpompen 

 

nadelen afhankelijk van 
luchttemperatuur -> 
niet constant 
rendement. 

afhankelijk van soort grond afhankelijk van soort grond 

 groot grondoppervlak nodig 
dat niet beplant mag worden.  

ontwerp kan niet aangepast 
worden door beperkte 
boormogelijkheden 

 In de winter (als je veel 
warmte nodig hebt) is het 
rendement laag. 

Diepteboringen zijn prijzig.  

  Benodigde boordiepte op 
voorhand niet exact te berekenen.  

   meer energie nodig voor 
rondpompen 

 

 

 

De invloed van weersomstandigheden op de water/water warmtepomp is vrij klein. 

Daarom hoeft deze soort pomp zijn vermogen daar niet op aan te passen. Het 

rendement is vrijwel constant. De lucht/water warmtepomp daarentegen wordt veel 

beïnvloedt door weersomstandigheden en past daarom zijn vermogen daarop aan 

zodat het rendement zo hoog mogelijk blijft.  

 

Aan de hand van deze voor- en nadelen hebben wij de volgende keuzes gemaakt op 

het gebied van warmtepompen: 
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Voor dit huis gaan wij uit van een horizontale water/water warmtepomp omdat deze 

meer voordelen en minder nadelen heeft ten opzichte van de verticale water/water 

warmtepomp. Ook wordt het zelfvoorzienende huis voorzien van een lucht/water 

warmtepomp.  

 

Seizoenen 
Er is altijd behoefte aan warm douche- en kraanwater en warm water voor andere 
huishoudelijke apparaten. De lucht/water warmtepomp zal altijd voor dezelfde 
werking ingeschakeld worden, namelijk het verwarmen van douche- en kraanwater. 
Het rendement van de lucht/water warmtepomp zal in de zomer hoger zijn dan in de 
winter omdat de lucht in de zomer over het algemeen warmer is.  
 
De water/water warmtepomp wordt gebruikt voor de verwarming van het huis. In de 

zomer wil men het huis juist vaak verkoelen in plaats van verwarmen. De 

water/water warmtepomp kan in de zomer omgedraaid worden, zodat het warme 

water richting de bodem stroomt en het koude water door de vloer. Zo is er geen 

airco nodig op de begane grond waar het buizensysteem van de vloerverwarming 

zich bevindt. 

 

 
 

Paragraaf 2 Wat kunnen we doen om het verbruik te verminderen? 

 

Er zijn talloze manier om het energieverbruik van een huis te verminderen, maar de 

een is vele malen duurder dan de ander. In deze paragraaf wordt er niet ingegaan 

op de kosten van deze materialen, maar alleen op de maximale besparing van 

energie die hierdoor wordt behaald. Op de kosten van deze materialen wordt in 

Hoofdstuk 4 Paragraaf 1 ingegaan. Ook wordt in deze paragraaf niet verder 

ingegaan op de mogelijke besparing van gas, omdat in het door ons ontworpen huis 

geen gasaansluiting aanwezig is. 



45 

 

Elektriciteit besparen 

82 

In dit project wordt onderscheid gemaakt tussen 4 soorten isolatie, namelijk:  

● Vloerisolatie 

● Gevelisolatie 

● Dakisolatie 

● Isolatieglas 

 

Deze 4 soorten zijn allen verschillend, en moeten soms in combinatie worden 

gebruikt. 

 

Vloerisolatie: 

“Vloerisolatie is de verzamelterm voor de verschillende mogelijkheden om de 

onderkant van een woning te isoleren, daarbij hoort dus ook de bodem. Door 

onderzoek is gebleken dat na het aanbrengen van vloerisolatie het gasverbruik daalt 

met 325 m³ op jaarbasis. Dit is dus veel milieuvriendelijke en bovendien betekent die 

besparing op gas ook nog eens ongeveer €211.25 per jaar!”83 

“Wanneer er geen vloerisolatie is aangebracht in het huis, kan er snel vocht en kou 

in de ruimte ontstaan, dit zorgt ervoor dat de onderkant van de vloer wordt 

aangetast. Het isoleren van de vloer kan op verschillende manieren worden gedaan. 

Het zorgt ervoor dat de vloer beter beschermd wordt en dat er veel minder vocht 

wordt aangetrokken. Daarnaast voelt door het aanbrengen van vloerisolatie t de 

vloer warmer en droger aan. Het temperatuurverschil tussen wel of geen isolatie kan 

oplopen tot wel 5°C . Naast minder vocht en meer warmte, kan er dus flink bespaart 

worden op stookkosten.”84  

 

Gevelisolatie: 

“Huizen verliezen erg veel warmte wanneer ze niet geïsoleerd zijn. Dankzij 

gevelisolatie kan dit worden tegengegaan en kan er dus flink op stookkosten worden 

 
82Isolatie prijzen (z.d.). Geraadpleegd op 5-10-2017 https://www.isolatie-weetjes.nl/isolatie-prijzen/ 
83 Vloerisolatie (z.d.). Geraadpleegd op 5-10-2017. https://huisfocus.nl/verbouwen-
onderhoud/isolatie/vloerisolatie/  
84 Vloerisolatie (z.d.). Geraadpleegd op 6-10-2017. https://www.isolatie-weetjes.nl/vloerisolatie/  

https://www.isolatie-weetjes.nl/isolatie-prijzen/
https://huisfocus.nl/verbouwen-onderhoud/isolatie/vloerisolatie/
https://huisfocus.nl/verbouwen-onderhoud/isolatie/vloerisolatie/
https://www.isolatie-weetjes.nl/vloerisolatie/


46 

bespaard. Gevelisolatie is er in drie vormen, namelijk spouwmuurisolatie, isolatie van 

de buitenzijde en isolatie van de binnenzijde van muren.”85 

86 

● Isolatie van de binnenzijde 

“Hierbij wordt een voorzetwand geplaatst die afgewerkt wordt met muurverf, behang 

of stuc.”87 

 

 

 

 

 

● Spouwmuurisolatie  

Een spouwmuur bestaat uit twee aan elkaar bevestigde muren met een ruimte 

ertussen, Deze ruimte heet een spouw. Deze is gemiddeld 7 tot 9 cm breed. Deze 

muren komen erg veel voor omdat ze vochtwerend zijn, maar zijn niet isolerend. 

Isolatiemateriaal kan door kleine gaatjes te boren in de muur worden aangebracht.  

 

● Isolatie van de buitenzijde 

Buitengevelisolatie houdt in dat isolatiemateriaal tegen de buitenmuren van het huis 

wordt geplaatst. Er zijn meerdere afwerkingen mogelijk, zoals gevelbekleding of 

sierpleister.  

 
85 Gevelisolatie (z.d.). Geraadpleegd op 6-10-2017. https://www.isolatie-weetjes.nl/gevelisolatie/  
86 Isoleren (z.d.). Geraadpleegd op 15-10-2017.  http://www.sto.nl/nl/producten/alles-over-
gevels/isoleren/basiskennis.html  
87 Gevelisolatie (z.d.). Geraadpleegd op 6-10-2017. https://www.isolatie-weetjes.nl/gevelisolatie/  

https://www.isolatie-weetjes.nl/gevelisolatie/
http://www.sto.nl/nl/producten/alles-over-gevels/isoleren/basiskennis.html
http://www.sto.nl/nl/producten/alles-over-gevels/isoleren/basiskennis.html
https://www.isolatie-weetjes.nl/gevelisolatie/


47 

 

Dakisolatie: 

“Wanneer er gekozen wordt voor dakisolatie is er de mogelijkheid om de binnen- of 

buitenzijde van een schuin dak te isoleren. Ook kan een plat dak op meerdere 

manieren geïsoleerd worden, bijvoorbeeld door isolerende dakbedekking.”88 

 

● Schuin dak 

Een schuin dak kan zowel aan de binnen- als buitenkant geïsoleerd worden. 

Belangrijk is dat het materiaal dat gebruikt wordt een goed isolatievermogen heeft. 

Bij het isoleren van de buitenzijde van het dak wordt de hele dakconstructie 

beschermd tegen vocht en kou, daarom wordt het ook wel de ‘warm dak’-methode 

genoemd.  

 

● Plat dak 

Er zijn drie methodes om een plat dak te kunnen isoleren.Ten eerste kan het aan de 

binnenzijde van de dakconstructie worden geplaatst.. Ook kan de isolatie op de 

constructie geplaatst worden, waarna het afgedekt wordt met dakbedekking. Tot slot 

kan er isolatiemateriaal op de dakbedekking gelegd worden, dit gebeurt vooral bij 

dakterrassen waarbij er veel op gelopen wordt. 

 

De soorten dakisolatie:  

Welk isolatiemateriaal het beste gebruikt kan worden voor dakisolatie is afhankelijk 

van de isolatiewaarde oftewel warmteweerstand, ook wel rd-waarde genoemd. Ook 

is het afhankelijk van de constructie van uw huis. De 4 soorten dakisolatie die 

gebruikt kunnen worden zijn:  

● EPS parels 

● PUR 

● PIR 

● Glaswol 

 

EPS parels 

Ook wel geëxpandeerd polystyreen genoemd is vochtwerend bestaat uit 98% lucht 

en 2% kunststof en wordt als parels verkocht. Het materiaal is erg licht en wordt in 

verschillende vormen verkocht. Het kan op een aantal manieren worden geplaatst 

waaronder speciale platen en isolatie-elementen die over de dakbedekking heen 

komen te liggen. 

 

PUR 

Pur of polyurethaan is verkrijgbaar als isolatieplaten en schuim, het wordt zowel bij 

isolatie van een plat- als hellend dak gebruikt. Pur heeft als voordeel dat de platen al 

voorzien zijn van een dampremmende laag en met het schuim kunnen ook alle 

naden en kieren gedicht worden voor een goede isolatie. 

 
88 Soorten isolatie (z.d.). Geraadpleegd op 6-10-2017. https://www.isolatie-weetjes.nl/soorten-isolatie/  

https://www.isolatie-weetjes.nl/dakisolatie/
https://www.isolatie-weetjes.nl/dakisolatie/
https://www.isolatie-weetjes.nl/soorten-isolatie/
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PIR 

Polyisocyanuraat (PIR) bestaat uit harde isolatieplaten en heeft in vergelijking tot 

andere materialen een erg hoge isolatiewaarde, daarnaast is het brandveilig en 

vochtwerend. Wel is het moeilijk te vormen door de hardheid en is het minder 

milieuvriendelijk dan PUR. 

 

Glaswol 

Glaswol is een minerale wol waarin gerecycled glas verwerkt is, het is voornamelijk 

geschikt isolatie van schuine daken en zoldervloeren. Het is een vrij voordelig 

isolatiemateriaal en heeft zowel een goede isolatiewaarde als dat het 

geluiddempend is. Dit wordt veel gebruikt ter isolatie van spouwmuren in 

nieuwbouwhuizen.  

 

Isolatieglas 

89 

“Soorten glas die beter isoleren dan enkel glas worden isolatieglas genoemd. 

Isolatieglas bestaat uit twee of drie glasplaten met een spouw (open ruimte) 

daartussen die gevuld is met lucht of gas. Er zijn verschillende soorten isolatieglas, 

variërend van gewoon dubbelglas, HR t/m HR+++ glas en voorzetramen. Belangrijk 

bij de keuze voor isolatieglas is de isolatiewaarde. De isolatiewaarde van glas wordt 

uitgedrukt in een U-waarde. Hierbij geldt: hoe lager de U-waarde, hoe beter de 

isolatie. Zo heeft standaard dubbel glas een gemiddelde U-waarde van 2,8 en 

HR+++ glas maar 0,6.” 90 

 

91 

 
89 Isolatieglas (z.d.). Geraadpleegd op 17-10-2017.https://www.isolatie-weetjes.nl/isolatieglas/ 
90 Isolatieglas (z.d.). Geraadpleegd op 17-10-2017.https://www.isolatie-weetjes.nl/isolatieglas/ 
91 Isolerend dubbelglas (z.d.). Geraadpleegd op 17-10-2017. 
https://www.groenekerken.nl/toolkit/bouwkundig-beheer/beperking-energieverlies/isolerend-
glas/#toolkit-content 

https://www.isolatie-weetjes.nl/isolatieglas/
https://www.isolatie-weetjes.nl/isolatieglas/
https://www.groenekerken.nl/toolkit/bouwkundig-beheer/beperking-energieverlies/isolerend-glas/#toolkit-content
https://www.groenekerken.nl/toolkit/bouwkundig-beheer/beperking-energieverlies/isolerend-glas/#toolkit-content
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R-waarde 

De R-waarde geeft aan hoe (warmte)isolerend een bepaald materiaal van een 

bepaalde dikte is. Er wordt gemeten hoeveel warmte er door een materiaal heen kan 

gaan op een bepaald oppervlak en binnen een bepaalde tijd. 

“De R-waarde geeft dus de weerstand aan die de warmte krijgt bij het doordringen 

van het materiaal met een bepaalde dikte. 

De R-waarde is te berekenen door de dikte van een isolatiemateriaal (uitgedrukt in 

meters) te delen door de lambda-waarde. Voor de uitkomst geldt: hoe hoger het 

getal, hoe beter isolerend.”92 

 

Bij het huis dat door ons ontworpen is, gaan we uit van 4 soorten isolatie: 

● PUR platen van 10 cm dik (Vloerisolatie)  

● Spouwmuurisolatie (Gevelisolatie) 

● Gespoten PUR met een dikte van 13 cm (Dakisolatie)  

● HR+++ glas (ramen) 

 

De keuze is op deze materialen gevallen, omdat deze materialen de meest warmte 

besparende materialen zijn, en dus veel energie besparen in 15 jaar tijd.  

De prijs van deze materialen zal in een later hoofdstuk aan bod komen, inclusief de 

berekeningen voor de hoeveelheid.  

 

 

 

 

 

 

 

Warmte besparen 

 

Ventilatiesysteem met warmteterugwinning 

vuile warme lucht binnen     vuile koude lucht buiten 

 
92 U-waarde (glas) en R-waarde (isolatie) (z.d.). Geraadpleegd op 17-10-2017. 
http://www.luchtdichtbouwen.nl/nieuws/u-waarde-en-r-waarde  

http://www.luchtdichtbouwen.nl/nieuws/u-waarde-en-r-waarde
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schone warme lucht binnen     schone koude lucht buiten 

 

Naden en kieren in huizen worden steeds meer voorkomen in de bouw van huizen 

om de isolatie te verbeteren. Daardoor wordt ventilatie steeds belangrijker. “Een 

continue luchtverversing voorkomt vervuilde lucht in huis en daarmee de versterking 

van allergieën, luchtwegproblemen en irritatie van slijmvliezen. Kortom: goede 

ventilatie zorgt voor een betere luchtkwaliteit en gezonder binnenklimaat.”93 

“Een ventilatiesysteem is onmisbaar voor een gezond leefklimaat. Kies je voor een 

ventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW) dan kun je behoorlijk besparen op 

energiekosten. Bij een goed functionerend systeem in een geïsoleerde woning loopt 

die besparing op tot 10%.” 

Een warmte terugwinning ventilatiesysteem haalt de warmte uit de afgevoerde lucht 

en gebruikt die om de buitenlucht die ingevoerd wordt te verwarmen. Dit wordt 

gedaan door een warmtewisselaar. Er zijn ook ventilatiesystemen met sensoren die 

de concentratie CO2 en de luchtvochtigheid van de lucht meten. Er wordt dan alleen 

geventileerd als de concentratie CO2 te hoog is en de luchtvochtigheid lager dan 

40% of hoger dan 60% is. Zo wordt er niet continu geventileerd, maar alleen als het 

echt nodig is en dat bespaard ook energie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Airco 
warme lucht binnen        koude lucht binnen 

 
93 Ventilatiesysteem (z.d.). Geraadpleegd op 20-10-2017. 
https://duurzaamwonen.nl/verduurzamen/ventilatiesysteem/  

https://duurzaamwonen.nl/verduurzamen/ventilatiesysteem/
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warm water         koud water 

 

De airco in het zelfvoorzienende huis wordt op de eerste en tweede verdieping 

toegepast omdat de lucht daar over het algemeen warmer is omdat warme lucht zich 

naar boven verplaatst. Op de begane grond wordt in de zomer door de water/water 

warmtepomp een verkoelingssysteem gebruikt, waardoor er op de begane grond 

geen airco meer nodig is.  

 

Douchewarmtewisselaar 

94 

 

De STOWA, stichting toegepast onderzoek waterbeheer, zegt er het het volgende 

over: “Afvalwater bevat veel thermische warmte. De meeste energie bevindt zich in 

het grijze water. Met warmtewisselaars kan dit worden teruggewonnen. Vooral het 

douchewater is daar heel geschikt voor. De extra kosten laten zich via de 

energiebesparing redelijk snel terugverdienen.”95 

 

 
94 Energiewinning: warmtewinning (z.d.). Geraadpleegd op 20-10-2017. 
http://www.saniwijzer.nl/content/praktijk_vb.asp?menu=1033_000000_000017_000000  
95 Energiewinning: warmtewinning (z.d.). Geraadpleegd op 20-10-2017. 
http://www.saniwijzer.nl/content/praktijk_vb.asp?menu=1033_000000_000017_000000  

http://www.saniwijzer.nl/content/praktijk_vb.asp?menu=1033_000000_000017_000000
http://www.saniwijzer.nl/content/praktijk_vb.asp?menu=1033_000000_000017_000000
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Water besparen96 

 

Een gemiddeld persoon gebruikt per dag ongeveer 120 liter water, en wel hieraan: 

● Douche 39,7 liter 

● Wastafel 5,1 liter 

● Toiletspoeling 36,2 liter 

● Wassen, hand 2,1 liter 

● Wassen, machine 1,9 liter 

● Voedselbereiding 1,7 liter 

● Overige 7,6 liter 

De 2 beste manieren om water te besparen, is dus of je douche zuiniger te maken, 

of de toiletspoeling minder water te laten verbruiken. 

 

Waterbesparende douchekop 

Een waterbesparende douchekop is niet heel veel anders dan een standaard 

douchekop. 

“Het grote verschil zit in het feit dat de waterbesparende douchekop de 

waterdoorstroming verkleint en lucht toevoegt aan het water. Hierdoor gaat er per 

minuut minder warm water verloren. Aan de hand van de volumestroomklasse van 

een douchekop kun je zien wat hij 

verbruikt.”97 

Hoe lager de doorstroomklasse van een douchekop, hoe minder water er per minuut 

verbruikt wordt. Hier kan dus erg veel water mee bespaard worden, want het verschil 

tussen klasse D en klasse Z kan oplopen tot wel 17.7 liter per minuut. Als er dus 5 

minuten gedoucht wordt, is de besparing al 88.5 liter. 

● Doorstroomklasse Z is zeer zuinig met een doorstroom van 4,2 tot 6,9 liter per 

minuut. 

● Klasse A geeft tussen de 6,9 en 8,7 liter water per minuut; 

● Klasse S (standaard) geeft tussen 8,7 en 11,5 liter per minuut; 

● Vanaf klasse S komen de douchkoppen die veel water verspillen. Dit begint 

bij klasse B en loopt op tot klasse D. 

● Klasse B geeft tussen de 11,5 en 14,4 liter water per minuut; 

● Klasse C geeft tussen de 14,4 en 17,3 liter per minuut; 

● Klasse D geeft tussen de 17,3 en 21,9 liter per minuut. 

 

Upfall shower  

Een tweede optie is de ‘Upfall shower’, een douche die het gebruikte water 

grotendeels reinigt en hergebruikt. Deze douche echter, heeft ook nog een ‘reguliere’ 

douchekop, waar het water wegloopt en niet hergebruikt wordt, bedoeld voor als je je 

haar wil wassen of je lichaam wil reinigen. Deze douche verbruikt maar tussen de 

 
96 Water besparen (z.d.). Geraadpleegd op 20-11-2017. https://www.duurzaamthuis.nl/water/water-
besparen  
97 Waterbesparende douchekop (z.d.). Geraadpleegd op 23-10-2017. 
https://duurzaambouwloket.nl/ingrepen-waterbesparendedouchekop-2-2-4.html  

https://www.duurzaamthuis.nl/water/water-besparen
https://www.duurzaamthuis.nl/water/water-besparen
https://duurzaambouwloket.nl/ingrepen-waterbesparendedouchekop-2-2-4.html
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1,2 en 1,5 liter drinkwater per minuut, terwijl er toch 23-36 liter water uit de 

douchekop komt. De besparing in vergelijking met een reguliere douchekop is 

enorm, en hier kan dus erg veel water bespaard worden.  

Het systeem werkt als volgt: Onder in de Upfall douche, de bak waar je in staat, zit 

een reservoir  met een capaciteit van 2,5 liter. Het water in deze bak wordt continu 

omhoog gezogen door een fluisterstille pomp, en gaat door een filter dat haren en 

vuil tegenhoudt, en tevens makkelijk te vervangen is. Ook wordt het water 

gedesinfecteerd d.m.v. een UV-lamp, waardoor het water weer van uiterst hoge 

kwaliteit wordt. Wel wordt er nog ongeveer 1,5 liter drinkwater per minuut 

toegevoegd om het water op een constante temperatuur te houden. Het gehele 

systeem wordt na een douchebeurt gereinigd. Er wordt wel stroom verbruikt i.p.v 

drinkwater, namelijk ongeveer 75 watt.  

 

Omdat wij ervan uitgaan dat de waterbesparende douchekop en de upfall shower 

niet te combineren zijn in verband met installatie, hebben wij gekozen voor de 

duurzaamste optie, dus de optie die het meeste water bespaart en dat is de upfall 

shower.   

 

Regenwater toilet 

Schoon drinkwater wordt niet alleen verspild aan douchen, maar ook aan het 

doorspoelen van je toilet. Om dit te verminderen, is er bijvoorbeeld het regenwater 

toilet, dat als volgt werkt: 

Regenwater wordt via de goot naar een ondergronds reservoir vervoerd, waar het 

wordt opgeslagen. Via leidingen door het huis kan dit water gebruikt worden om de 

wc door te spoelen. Ook het water dat door de gootsteen van de kraan stroomt kan 

gebruikt worden om het toilet door te spoelen.  

98 

Gas besparen 

Gas wordt gebruikt voor warmte. omdat er in dit zelfvoorzienende huis geen 

gasaansluiting aanwezig is, zijn er andere manieren nodig om warmte te creëren in 

een huis. Die manieren staan in de rest van dit hoofdstuk beschreven.  

 

 

 
98 Regenwatergebruik bij woningen (z.d.). Geraadpleegd op 11-10-2017.  
https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/regenwatergebruik-bij-woningen  

https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/regenwatergebruik-bij-woningen
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Paragraaf 3 opslag 

Om te voorkomen dat de bewoners van het zelfvoorzienende huis zonder 

elektriciteit, warm water en warme lucht komt te zitten moet de eerder opgewekte 

energie opgeslagen kunnen worden zodat het later gebruikt kan worden.  

 

Elektriciteit 

Een manier om de opgewekte elektrische energie van de hybride zonnepanelen op 

te slaan is met behulp van accu’s. Tesla99 verkoopt accu’s die bedoeld zijn om 

elektrische energie mee te nemen voor onderweg om de auto voort te drijven, maar 

diezelfde accu’s kunnen ook op het elektriciteitsnet van de zelfvoorzienende woning 

aangesloten worden en daarmee de opgewekte energie van de zonnepanelen op te 

slaan en als het nodig is elektrische apparaten of het lichtnet te voorzien van 

energie.  

 

Warm water 

Het warme water kan opgeslagen worden in een warmwaterreservoir. 

 

 
99 een automerk voor elektrische auto’s  
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Warme lucht 

De warme lucht van de warme-lucht collector kan niet opgeslagen worden, omdat 

het zal gaan condenseren. Dat betekent dat er alleen luchtverwarming is als het 

systeem aanstaat en de temperatuur buiten dus boven een gewenste (ingestelde) 

temperatuur is. In het zomerseizoen en overdag zal het huis dus goed verwarmd 

worden en in het winterseizoen en ‘s nachts zal een andere vorm van verwarming 

nodig zijn, bijvoorbeeld water/water warmtepomp verwarming, omdat dit systeem 

minder tot niet afhankelijk is van weersinvloeden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 4 ontwerp 

Opwekking 

Elektriciteit opwekken: 

● Windmolen op het dak. 

● Zonwering van dunne film techniek: luxaflex, gordijnen, rolluiken, rolgordijnen 

en parasols.  

 

Elektriciteit + warmte opwekken:  

● Hybride zonnepanelen die elektriciteit opwekken en voor warm water zorgen 

voor de douche, de kraan en de verwarming. Op het dak en op de stoep is 

een hybride zonnepaneel systeem met monokristallijn silicium oftewel zwarte 

zonnepanelen met daaronder buizen met koelvloeistof.  

● Aan de muur hangt dunne film techniek verwerkt met daaronder een 

buizensysteem met lucht.  

 

Warmte opwekken: 

● Horizontale water/water warmtepomp met buis in grote lus. 

● Lucht/water warmtepomp 

 

Besparing 
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Warmte besparen:  

● Ventilatiesysteem met warmteterugwinning: De bedoeling van een 

ventilatiesysteem is dat de vuile lucht vervangen wordt door schone lucht van 

buiten. Vaak is het zo dat het binnen warmer is dan buiten. Die warmte mag 

niet verloren gaan, daarom wordt de warmte van de vervuilde binnenlucht 

hergebruikt. De warmte van de vervuilde lucht van binnen wordt door middel 

van een warmtewisselaar overgedragen aan de schone koude lucht van 

buiten.  

● Airco met warmteterugwinning op de 1e en 2e verdieping: De warmte wordt 

onttrokken aan de binnenlucht en afgegeven aan het warmwaterreservoir.  

● douchewarmtewisselaar: de warmte van dat vervuilde douchewater en 

kraanwater wordt met behulp van een warmtewisselaar doorgegeven aan het 

schone warme water of aan de verwarming.  - 

● Korte leidingen: Om zo min mogelijk warmte verloren te laten gaan bij de 

overdracht ervan moeten de leidingen waardoor het vervoerd moet worden zo 

kort mogelijk zijn. Dus de leiding van de zonneboiler naar de douche, de 

kraan (en de verwarming) en de leiding van de stoep naar de verwarming (en 

de douche en de kraan). Ook de afvoerleidingen van de warmteterugwinning 

systemen van de douche en de kraan moeten zo kort mogelijk zijn om zo min 

mogelijk warmte verloren te laten gaan. Dus bij het ontwerp en de bouw moet 

rekening gehouden worden dat het het meest efficiënt is als alle leidingen en 

systemen die afhankelijk zijn van warmte (hybride zonnepanelen, 

warmtepomp, verwarming, stoep, douche, kraan) zich op een zo klein 

mogelijke afstand van elkaar bevinden. Ook de aan- en afvoerleidingen van 

de warmtepompen moeten zo kort mogelijk zijn.  

 

Water besparen 

● Regenwater toilet: het vervuilde water van de douche, regenwater en water 

dat door de kraan heeft gelopen wordt gebruikt om het toilet door te spoelen.  

● Upfall shower 

 

Elektriciteit besparen: 

● Vloer: PUR platen 10 cm dik 

● Gevel: Spouwmuurisolatie 

● Dak: Gespoten PUR 13 cm dik 

● Glas: HR+++ 

 

Sweet home 3D 

muren: 147 m² 

dak: 112.5 m²  

ramen: 52.5 m² 

10 m lang, 7,5m breed, 2x(twee verdiepingen) 3m hoog=6m hoog 
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Omdat het concept niet goed duidelijk te maken was in dit programma zijn wij hier 

niet verder op in gegaan.  

 

Het systeem 
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De zon geeft licht en warmte af aan de hybride zonnepanelen. De zonnecellen 

zetten het licht om naar elektriciteit dat opgeslagen wordt in een accu om later 

gebruikt te worden voor alle elektrische apparaten in huis. Ook de windmolen op het 

dak wekt elektriciteit op die wordt opgeslagen in de accu. De warmte die de 
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waterslagen onder de zonnecellen opneemt zorgt voor warm water. Dit warme water 

wordt opgeslagen in een warmwaterreservoir. Als er warm water nodig is voor 

bijvoorbeeld de douche, de kraan, maar ook de wasmachine en de vaatwasser dan 

stroomt het water van het warmwaterreservoir naar het desbetreffende 

watersysteem. Het water van de doucht wordt hergebruikt door het upfall shower 

systeem. Het water uit de kraan en andere watersystemen gaat naar het toilet en 

wordt samen met gefilterd (zie afbeelding) regenwater gebruikt om het toilet door te 

spoelen. Dus het regenwater stroomt over het dak in de dakgoot en wordt daar 

gefilterd zodat er geen bladeren en takken in komen.  

 

 
 

De warmte van het water die voor de watersystemen als de douche wordt gebruikt 

wordt door middel van een warmte terugwin systeem weer teruggegeven aan het 

nieuwe douchewater.  

Ook buiten is een stoep die dient als hybride zonnepaneel systeem. Het licht wordt 

weer opgevangen door de zonnecellen en gaat naar de accu en de warmte door de 

boiler eronder en gaat in dit geval naar de vloerverwarming.  

Omdat voor de vloerverwarming meer warmte nodig zal zijn zijn er ook nog twee 

warmtepompen. De een onttrekt de warmte uit de lucht en de ander uit de bodem. 

De water/water warmtepomp die warmte uit de bodem haalt ligt horizontaal in een 

lusvorm onder en om het huis. 

Verder moet je je huis natuurlijk voorzien van frisse lucht. Daarvoor is een 

ventilatiesysteem met warmteterugwinning. De warmte van de lucht die het huis uit 

moet wordt onttrokken en gegeven aan de nieuwe frisse lucht die het huis 

binnenkomt. Als het in huis te warm is is er een airco op de eerste en tweede 

verdieping. De warmte wordt aan de binnen lucht onttrokken en gegeven aan het 

warmwaterreservoir of de vloerverwarming. Om de begane grond te koelen in de 

zomer wordt de water/water warmtepomp opgedraaid waardoor warmte van het huis 

aan de grond wordt afgegeven en de kou uit de grond aan de vloerverwarming wordt 

afgegeven.  

Aan de muur hangt een lucht verwarmingssysteem op zonne warmte met dunne film 

techniek ervoor. Het buizensysteem met lucht onttrekt de warmte rondom de dunne 

film techniek waardoor het rendement hoog is.  

Verder heeft het huis nog zonwering met dunne film techniek en is het voorzien van 

de volgens ons beste isolatie.  
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Hoofdstuk 3 Cijfers optimalisatie 
 

Om praktische redenen zijn wij uitgegaan van 18 monokristallijn zonnepanelen en 4 

zonneboilers op het dak; ook 18 monokristallijn zonnepanelen en 4 zonneboilers 

in/op de stoep en 10 Amorf (dunne film) zonnepanelen en 1 lucht 

verwarmingspaneel aan de muur. 

 

Paragraaf 1 Wat zijn de bouwkosten van het door ons ontworpen huis? 
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De bouwkosten van het zelfvoorzienende, duurzame huis zijn te berekenen door de 

bouwkosten van het gemiddelde huis te nemen en daarbij de  aanschafprijzen en 

installatieprijzen van de verschillende systemen bij op te tellen. Van de 

aanschafprijzen van de verschillende systemen moeten nog wel de subsidies 

afgehaald worden.  

 

Bouwkosten zelfvoorzienend huis = bouwkosten gemiddeld huis + aanschafprijs 

installaties + installatiekosten - subsidies 

 

Opmerking: Omdat wij ervan uitgaan dat het gemiddelde huis al zonwering, 

zonnepanelen, ventilatie, airco, een toilet, een douche en isolatie heeft. Nemen wij 

alleen de extra kosten hiervan ,ten opzichte van het gemiddelde huis, mee om bij de 

bouwkosten van het gemiddelde huis op te tellen om de bouwkosten van het 

zelfvoorzienende huis te berekenen.  

 

Energieopwekkende systemen:   

Windmolen 

Aanschafprijs: “De prijs is 3.999 euro exclusief btw, want btw-teruggave is mogelijk 

voor eigenaren van kleine windmolens.”100 

Installatiekosten: €3.999,- 

Subsidie: - 

Aanschafprijs + installatiekosten - subsidie = €3.999,- 

 

Zonwering met dunne film techniek (Extra kosten) 

Het door ons ontworpen huis heeft een totaal raam oppervlak van 52,5 m² (Timmers 

en Pelders, 2017, p.72). Ervan uitgaande dat een gemiddeld huis ook een raam 

oppervlak van 52,5 m² heeft en gebruik maakt van verticale lamellen, komt voor een 

gemiddeld huis de prijs inclusief btw en montagekosten uit op 105,- per m² 101. Voor 

het gehele huis is de prijs dan € 5.512,50. 

Aangezien er in het door ons ontworpen huis zonwering wordt geïnstalleerd die 

zonne-energie opwekt, wordt de prijs hoger. Omdat de montage zeer eenvoudig is 

wordt dit zelf gedaan en niet meegerekend met de prijs. 

De prijs bedraagt € 200,95 per m²102, wat betekent dat de totaalprijs (200,95 X 52,5 

=) €10.549,88 bedraagt. 

 

Aanschafprijs: €10.549,88 

Installatiekosten: €0,- 

Subsidie: niet beschikbaar 

 
100 Stille windmolen voor op je eigen dak (2014). Geraadpleegd op 23-11-2017 

https://www.bright.nl/stille-windmolen-voor-op-je-eigen-dak  
101 Prijsindicatie voor JASNO raamdecoratie (z.d.). Geraadpleegd op 11-12-2017 
 https://www.jasnoshutters.nl/prijsindicatie  
102 VELUX Verduisterend gordijn op zonne-energie (z.d.). Geraadpleegd op 11-12-2017 
https://www.zonweringstunter.nl/read/verduisterend-gordijn-zonne-energie  

http://dearchimedes.com/sales/
http://dearchimedes.com/faqs/
https://www.bright.nl/stille-windmolen-voor-op-je-eigen-dak
https://www.jasnoshutters.nl/prijsindicatie
https://www.zonweringstunter.nl/read/verduisterend-gordijn-zonne-energie
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Aanschafprijs + installatiekosten - subsidie = €10.549,88 

Gemiddeld huis: €5.512,50 

Extra kosten = zelfvoorzienend - gemiddeld: 5.037,38 

 

Monokristallijn hybride zonnepanelen systeem op het dak (Extra kosten) 

103 
Aanschafprijs + installatiekosten zonnepanelen: €10.000,- voor 18 zonnepanelen.  

(10.000 / 18 = €555,56 per zonnepaneel.) 

104 

Aanschafprijs + installatiekosten zonneboiler: 1 zonneboiler kost €2.475,-. 4 X 2.475 
= €9.900,- voor 4 boilers 

 
103 Prijs zonnepanelen 2017 (z.d.). Geraadpleegd op 8-12-2017. https://www.zonne-paneel.net/prijs-
zonnepanelen/  
104 Zonneboiler voor de consument (z.d.). Geraadpleegd op 8-12-2017. 
https://www.hrsolar.nl/zonneboiler-consument  

https://www.zonne-paneel.net/prijs-zonnepanelen/
https://www.zonne-paneel.net/prijs-zonnepanelen/
https://www.hrsolar.nl/zonneboiler-consument
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Subsidie zonnepanelen: niet beschikbaar; wel BTW terugvragen.105 0,21 X 10.000 = 
€2.100,- 

Subsidie zonneboilers: €650,- per zonneboiler. 106 4 X 650 = €2.600,- voor 4 boilers 

Aanschafprijs + installatiekosten - subsidie = 10.000 + 9.900 - 2.100 - 2.600 = 

€15.200,- 

 

Gemiddeld huis: Energieopwekking zonnepanelen gemiddeld huis = 1725,6 kWh. 

1725,6 / 15 = 115,04 kWh opwekking per jaar. 120 kWh opwekking per m² per 

jaar.107 115,04 / 120 = 0,958.. m² zonnepaneel op een gemiddeld huis. Een normaal 

zonnepaneel is 1,65m² groot. 108 0,958… / 1,65 X 100% = 58%. Dus een gemiddeld 

huis heeft 58% van één zonnepaneel. Eén zonnepaneel kost €555,56. (Timmers en 

Pelders, 2017, p.63). 0,58 X €555,56 = €322,22.  

 

Extra kosten = zelfvoorzienend - gemiddeld: 15.200 - 322,22 = €14.877,78. 

Monokristallijn hybride zonnepanelen systeem op de stoep 

Aanschafprijs + installatiekosten zonnepanelen: €10.000,- voor 18 zonnepanelen.  

Aanschafprijs + installatiekosten zonneboilers: €9.900,- voor 4 boilers 

Subsidie zonnepanelen: niet beschikbaar; wel BTW terugvragen €2.100,- 

Subsidie zonneboilers: €650,- per zonneboiler. 109 4 X 650 = €2.600,- voor 4 boilers 

Aanschafprijs + installatiekosten - subsidie = 10.000 + 9.900 - 2.100 - 2.600 = 

€15.200,- 

 

Lucht verwarming op zonne-energie met dunne film techniek aan muur 

Aanschafprijs dunne film panelen: €150,- per paneel110. 10 panelen X 150 = €1.500,-  

Installatiekosten dunne film panelen: 15% van totale kostprijs.111 0,15 X 1.500 = 

€225,-  

Aanschafprijs + installatiekosten dunne film panelen: 1.500 + 225 = €1.725,- 

 
105 Subsidie voor zonnepanelen (z.d.). Geraadpleegd op 10-12-2017. 
https://www.zonnepaneelprijzen.nl/subsidie/  
106 ISDE: nieuwe subsidieregeling voor duurzame energie in huis. (2015). Geraadpleegd op 8-12-
2017.  
 https://www.fluxenergie.nl/isde-nieuwe-subsidieregeling-voor-duurzame-energie-in-huis/  
107 Opbrengst zonnepanelen (z.d.). Geraadpleegd op 10-12-2017. 
https://www.energieleveranciers.nl/zonnepanelen/opbrengst-zonnepanelen  
108 De afmetingen van zonnepanelen (z.d.). Geraadpleegd op 8-12-2017. https://www.zonnepanelen-

weetjes.nl/blog/afmetingen-van-zonnepanelen/  
109 ISDE: nieuwe subsidieregeling voor duurzame energie in huis. (2015). Geraadpleegd op 8-12-
2017.  
 https://www.fluxenergie.nl/isde-nieuwe-subsidieregeling-voor-duurzame-energie-in-huis/  
110 Prijs zonnepanelen (z.d.). Geraadpleegd op 8-12-2017. https://www.zonne-paneel.net/prijs-
zonnepanelen/  
111 Prijs zonnepanelen (z.d.). Geraadpleegd op 8-12-2017. https://www.zonne-paneel.net/prijs-
zonnepanelen/  

https://www.zonnepaneelprijzen.nl/subsidie/
https://www.fluxenergie.nl/isde-nieuwe-subsidieregeling-voor-duurzame-energie-in-huis/
https://www.energieleveranciers.nl/zonnepanelen/opbrengst-zonnepanelen
https://www.zonnepanelen-weetjes.nl/blog/afmetingen-van-zonnepanelen/
https://www.zonnepanelen-weetjes.nl/blog/afmetingen-van-zonnepanelen/
https://www.fluxenergie.nl/isde-nieuwe-subsidieregeling-voor-duurzame-energie-in-huis/
https://www.zonne-paneel.net/prijs-zonnepanelen/
https://www.zonne-paneel.net/prijs-zonnepanelen/
https://www.zonne-paneel.net/prijs-zonnepanelen/
https://www.zonne-paneel.net/prijs-zonnepanelen/
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Aanschafprijs + installatiekosten lucht-verwarming systeem: zelf maken €400,-112 

Subsidie dunne film zonnepanelen: niet beschikbaar. Wel BTW terugvragen: 0,21 X 

1.725 = €362,25 

Subsidie lucht-verwarmingspaneel: zelf gemaakt, dus geen subsidie. 

Panelen en verwarming: Aanschafprijs + installatiekosten - subsidie = 1.725 + 400 - 

362,25 = €1.762,75 
 

Horizontale water/water warmtepomp in lusvorm  

Aanschafprijs: 

De kosten van een water(grond)/water warmtepomp bestaat uit twee onderdelen: De 

pomp en de installatiekosten. De pomp moet een bepaald vermogen leveren. Om dit 

te berekenen is het gebruiksoppervlak van het huis nodig. Omdat het een fictief huis 

is, is het niet haalbaar om het perfect te berekenen, maar met deze berekening kan 

het wel benaderd worden:  

 

Het oppervlak van de begane grond en de 1e verdieping is gelijk, terwijl de 

oppervlakte van de zolder beperkt wordt tot 1/5e de grote van de begane grond. 

 

Voor de begane grond wordt uitgegaan van een woonoppervlakte/oppervlakte 

rendement van 90 % wegens het missen van woonoppervlakte wegens de trap.  

Voor de 1e verdieping wordt uitgegaan van een woonoppervlakte/oppervlakte 

rendement van 80 % wegens de vele verschillende deuropeningen, muren en de 

trap. 

Voor de zolder wordt uitgegaan van een woonoppervlakte/oppervlakte rendement 

van 100 % omdat er geen bebouwing aanwezig is in de ruimte.  

 

Woonoppervlak begane grond + Woonoppervlak 1e verdieping + Woonoppervlak 

zolder = 

(75 m² X 90 %)            +              (75 m² X 80 %)           +     (15 m² X 100%)     =                             

67,5 m²                        +                          60 m²              +              15 m²           = 

142,5 m² 

                                                                       
113 

De bèta-factor zegt hoeveel % van de transmissie gedekt wordt door de 

warmtepomp. 

 
112 Bouw je eigen warmtepaneel (2013) geraadpleegd op 23-10-2017 https://radar.avrotros.nl/hulp-
tips/hulpartikelen/detail/bouw-je-eigen-warmtepaneel/  
113 Bereken benodigd warmtepomp vermogen (z.d.). Geraadpleegd op 26-11-2017 
https://warmtepomp-weetjes.nl/warmtepomp/warmtepomp-vermogen/  

https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/detail/bouw-je-eigen-warmtepaneel/
https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/detail/bouw-je-eigen-warmtepaneel/
https://warmtepomp-weetjes.nl/warmtepomp/warmtepomp-vermogen/
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Bij een aan/uit bodem energie warmtepomp is het advies (ISSO) om 0,8 te nemen 

als bèta-factor, dat wil zeggen dat de warmtepomp op 80% van de transmissie wordt 

ingezet.  

Aangezien dit huis gebouwd zou worden in 2017 en wij een warmte terugwinning 

systeem (wtw) gebruiken, kiezen wij voor een kengetal van 28 Watt per m². De 

berekening wordt dan als volgt: 

28 X 142.5 = 

3.990 kW is er dan benodigd bij een buitentemperatuur van -10°C . Omdat het 

vermogen van een warmtepomp altijd wordt weergegeven bij een temperatuur van 

+7°C , is er gekozen voor een warmtepomp met een minimaal vermogen van 6 kW. 

 

114 

De keuze is gevallen op de Itho WPU 65I warmtepomp met een vermogen van 6,5 

kW.  

Deze kost €6294,-. Er is echter een subsidie van €2800,-115 beschikbaar, dus de 

prijs komt neer op €3494,-. 

 

 
114 Daalderop, I. (2017) Totaalassortiment en prijslijst 2017-2018. Geraadpleegd op 26-11-2017 
http://www.ithodaalderop.nl/sites/default/files/documents/prijslijst_2017-2018_web.pdf    
115 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2016) Investringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) 

Geraadpleegd op 26-11-2017 
https://www.warmtepomp-info.nl/wp-
content/uploads/2016/02/Apparatenlijst_Warmtepompen_12_januari_2016_Def.pdf  

http://www.ithodaalderop.nl/sites/default/files/documents/prijslijst_2017-2018_web.pdf
https://www.warmtepomp-info.nl/wp-content/uploads/2016/02/Apparatenlijst_Warmtepompen_12_januari_2016_Def.pdf
https://www.warmtepomp-info.nl/wp-content/uploads/2016/02/Apparatenlijst_Warmtepompen_12_januari_2016_Def.pdf
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Ook de installatie kosten moeten meegenomen worden in de totaalprijs, en deze 

bedragen in het gunstigste geval €2500,-. 

 

De totaalprijs voor de horizontale water/water warmtepomp bedraagt dus €5994,-. 

Installatiekosten: €2500,- 

Subsidie: €2800,- 

Aanschafprijs + installatiekosten - subsidie = €5994,- 

 

 

 

 

Lucht/water warmtepomp 

Net als bij de water/water warmtepomp is een pomp met een minimaal vermogen 

van 6 kW nodig. Er is gekozen voor de Daikin Altherma LT 6 kW. De kosten hiervan 

bedragen €4.440,-. Er is voor een lucht water warmtepomp ook een subsidie 

beschikbaar, dus zullen de kosten lager liggen. 

 

 

Aanschafprijs: €4.440,- 

Installatiekosten: Zelf te installeren 

Subsidie: €2.300,- 116 

Aanschafprijs + installatiekosten - subsidie = €2.100,- 

 

Energie besparende systemen: 

 

Warmte besparende systemen:  

 

Ventilatiesysteem met WTW (Extra kosten) 

Aanschafprijs + installatiekosten: €7.000,-117 

Subsidie: €800,-118 

Aanschafprijs + installatiekosten - subsidie = €6.200,- 119 

Gemiddeld huis: €5.500,- 

Extra kosten = zelfvoorzienend - gemiddeld: 6200 - 5500 = €700,- 

 

 
116 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2016) Investringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) 
Geraadpleegd op 26-11-2017 
https://www.warmtepomp-info.nl/wp-
content/uploads/2016/02/Apparatenlijst_Warmtepompen_12_januari_2016_Def.pdf  
117 Prijs ventilatiesysteem (z.d.). Geraadpleegd op 6-12-2017. 
https://www.ventilatiesysteemabcd.nl/prijs-ventilatiesysteem  
118 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (z.d.). Rekentool subsidie energiebesparing eigen huis. 
Geraadpleegd op 6-12-2017. https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-
eigen-huis/bereken-uw-subsidie  
119 Prijs ventilatiesysteem (z.d.). Geraadpleegd op 6-12-2017. 
https://www.ventilatiesysteemabcd.nl/prijs-ventilatiesysteem  
 

https://www.warmtepomp-info.nl/wp-content/uploads/2016/02/Apparatenlijst_Warmtepompen_12_januari_2016_Def.pdf
https://www.warmtepomp-info.nl/wp-content/uploads/2016/02/Apparatenlijst_Warmtepompen_12_januari_2016_Def.pdf
https://www.ventilatiesysteemabcd.nl/prijs-ventilatiesysteem
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/bereken-uw-subsidie
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/bereken-uw-subsidie
https://www.ventilatiesysteemabcd.nl/prijs-ventilatiesysteem
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Douche met warmtewisselaar (Extra kosten) 

 

Aanschafprijs: €500,-120 

Installatiekosten: €100,-121 

Subsidie: 25% van de kosten. 122 0,25 X 600 = €150,- 

Aanschafprijs + installatiekosten - subsidie = 500 + 100 - 150 = €450,-  

Gemiddeld huis: €430,- 123 aanschaf; €100,- installatie. 430 = 100 = €530,-  

Verschil: zelfvoorzienend - gemiddeld = 450 - 530 = €-80,-  

 

Water besparende systemen:  

 

Regenwater toilet (extra kosten) 

Een regenwaterrecuperatiesysteem houd in, dat er regenwater wordt opgevangen 

en gebruikt wordt voor huishoudelijke doeleinden, dus in dit geval het doorspoelen 

van het toilet. Het grootste voordeel van een dergelijk systeem is dat regenwater 

volledig gratis is, en in Nederland in overvloede aanwezig is. De enige kosten die 

ooit nog verbonden zullen zijn aan het doorspoelen van de wc, zijn de 

installatiekosten. Er zijn 2 soorten systemen, namelijk een gedwongen 

watercirculatie en een natuurlijke watercirculatie. Zoals de naam al zegt is een 

gedwongen watercirculatie systeem een systeem waarbij een pomp nodig is om het 

water naar de goede locatie in het huis te krijgen. Dit komt omdat het water 

opgeslagen wordt in een ondergronds reservoir, en dus omhoog gepompt moet 

worden. Het andere systeem, en tevens het systeem dat hier gekozen wordt, is het 

systeem met natuurlijke watercirculatie. Bij dit systeem is er geen sprake van een 

ondergronds reservoir, maar wordt het water boven de uiteindelijke plek van 

bestemming opgeslagen. Hierdoor is er dus geen pomp benodigd, en kan het water 

 
120 Energiewinning: warmtewinning (z.d.). Geraadpleegd op 20-10-2017. 
http://www.saniwijzer.nl/content/praktijk_vb.asp?menu=1033_000000_000017_000000  
121 Warmte uit douchewater (2016). Geraadpleegd op 6-12-2017.  

https://www.waternet.nl/blog/tweede-leven-afvalwater/warmte-uit-douchewater/  
122 Energiesubsidiewijzer (z.d.). Geraadpleegd op 6-12-2017. 
http://www.energiesubsidiewijzer.nl/resultaten  
123 Nieuwe douche kosten. (z.d.). Geraadpleegd op 6-12-2017. 
https://www.offerteadviseur.nl/categorie/bouw/verbouwing/nieuwe-douche-kosten/  

http://www.saniwijzer.nl/content/praktijk_vb.asp?menu=1033_000000_000017_000000
https://www.waternet.nl/blog/tweede-leven-afvalwater/warmte-uit-douchewater/
http://www.energiesubsidiewijzer.nl/resultaten
https://www.offerteadviseur.nl/categorie/bouw/verbouwing/nieuwe-douche-kosten/
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zonder extra kracht naar de plek van bestemming. In het geval van het door ons 

ontworpen huis zou deze opslagplaats dus boven het toilet aanwezig moeten zijn.  

 

124 

Uitgaande van een eenvoudig systeem kost een regenwaterrecuperatiesysteem 

€1,100,-. 

Installatiekosten: Zelf installeren 

Subsidie: Niet beschikbaar in Nederland 

Aanschafprijs + installatiekosten - subsidie = €1.100,- 

Gemiddeld huis: Geen regenwaterrecuperatie systeem aanwezig 

Extra kosten = zelfvoorzienend - gemiddeld: €1.100,- 

 

Upfall shower (extra kosten) 

125 

 

Ook hier wordt uitgegaan van het goedkoopste model. Bij deze uitvoering zitten alle 

benodigde onderdelen, zoals een thermostaatkraan, desinfectiesysteem, douchebak 

en automatische naspoeling. De montage zit hier echter niet bij. Al deze dingen 

meenemend, wordt de totaalprijs voor de douche €3.495,-. 

 

Installatiekosten: Verwerkt in aanschafprijs. 

Subsidie: Niet beschikbaar  

Aanschafprijs + installatiekosten - subsidie = €3.495,- 

 
124 Regenwaterrecuperatie, duurzaam regenwater hergebruiken in huis. (z.d.). Geraadpleegd op 10-
12-2017. https://www.verbouwkosten.com/regenwaterrecuperatie/  
125 Xenz upfall shower - Premium (z.d.). Geraadpleegd op 10-12-2017. 
http://www.upfallshower.com/upfall-premium.html  

https://www.verbouwkosten.com/regenwaterrecuperatie/
http://www.upfallshower.com/upfall-premium.html
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Gemiddeld huis: €430,- 

Extra kosten = zelfvoorzienend - gemiddeld: €3.065,-  

 

 

Isolatie (elektriciteit en gas besparende systemen):  

 

Bij dit huis worden om praktische redenen, uitgegaan van de volgende dimensies: 

10 m lang 

7,5 m breed 

6 m hoog  

 

Vloerisolatie (extra kosten) 

Er wordt uitgegaan van een huis met grondoppervlakte126 van 75 m². 

- 127 

 

De kosten voor de vloerisolatie bedragen dus in het gunstigste geval €3900,-. 

 

Gevelisolatie 

Er wordt voor praktische redenen uitgegaan, dat een huis voor 70% bestaat uit 

muren.  

Dit huis bestaat dan uit ((7.5 X 6.0 X 2 X 0.7) + (10 X 6 X 2 X 0.7)) 147 m² uit muren. 

 
126 De oppervlakte van de begane grond 
127 Prijzenindicator (z.d.). Geraadpleegd op 10-12-2017. 
https://www.eigenhuis.nl/onderhoud/prijzenindicator/isolatie  

https://www.eigenhuis.nl/onderhoud/prijzenindicator/isolatie
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128 

De kosten voor de spouwmuur bedragen dus in het gunstigste geval €2646,-. 

 

Dakisolatie 

Gespoten PUR-schuim kost gemiddeld 35 euro per m² met een dikte van 12 cm. 

Oppervlakte dak = 0.5 X grondoppervlakte huis X Hoogte dak vanaf zolder 

                           = 0.5 X 75 X 3 

                           = 112.5 m²  

De prijs voor de dakisolatie bedraagt dus (112,5 X 35) €3937,50. 

 

Glas Isolatie 

Er wordt voor praktische redenen uitgegaan dat een huis voor 70% bestaat uit 

muren, 5% uit deuren en de overige 25% bestaat uit ramen. 

129 

(10 X 6 X 0.25 X 2) + (7.5 X 6 X 0.25 X 2) = 52.5 m²  

52.5 X 170 = €8925,-. 

De subsidie voor triple glas is €45,- per m². De subsidie op ons huis komt dus neer 

op (52,5 X 45) €2.362,50. 

 
128 Prijzenindicator (z.d.). Geraadpleegd op 10-12-2017. 
https://www.eigenhuis.nl/onderhoud/prijzenindicator/isolatie  
129 HR+++ of 3 dubbel glas (z.d.). Geraadpleegd op 10-12-2017. https://www.dubbelglas-
weetjes.nl/hr-glas/driedubbel-glas/  

https://www.eigenhuis.nl/onderhoud/prijzenindicator/isolatie
https://www.dubbelglas-weetjes.nl/hr-glas/driedubbel-glas/
https://www.dubbelglas-weetjes.nl/hr-glas/driedubbel-glas/
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Totale kosten isolatie 

 

Zoals hierboven te zien is zijn de totale kosten van de isolatie in het door ons 

ontworpen huis  €19.408,50. Omdat de installatiekosten van het door ons ontworpen 

huis en een gemiddeld huis gelijk zijn, worden deze buiten beschouwing gelaten. 

 

Installatiekosten: - 

Subsidie: €2.362,50 

Aanschafprijs + installatiekosten - subsidie = €21.771,- 

Gemiddeld huis: €17.137,50 

Extra kosten = zelfvoorzienend - gemiddeld: €4.633,50 

 

Paragraaf 2 Wat zijn de verbruikskosten van het door ons ontworpen huis van; 

licht, verwarming en water in 15 jaar? 

 

De verbruikskosten van het zelfvoorzienende, duurzame huis zijn te berekenen door 

de verbruikskosten van het gemiddelde huis te nemen en daarvan de 

verbruikskosten die je bespaart door de verbruiks besparende installaties af te halen 

en daarbij het verbruik van de energie opwekkende installaties op te tellen.  

 

Verbruikskosten zelfvoorzienend huis = verbruikskosten gemiddeld huis + kosten 

energieverbruik energieopwekkende systemen - besparing kosten 

energiebesparende systemen  

 

 

 

 

 

 

Kosten energieverbruik energieopwekkende systemen: 

 

Windmolen 
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Het opwekken van windenergie is niet gratis. De kosten hiervan bedragen 7 cent per 

opgewekt kWh130. De windmolen bij ons huis wekt in 15 jaar 7.500 kWh op (Timmers 

en Pelders, 2017, p.62), dus dat komt neer op: (7.500 X 0,07 =) €525,- aan kosten 

voor het opwekken.  

Met de kosten van 19,48 cent per kWh, komt het verbruik neer op: (525 ÷ 0,1948 =) 

2.695 kWh. 

 

Windmolen energieverbruik in kWh: 2.695 kWh 

Windmolen energieverbruik in €: €525,- 

 

Monokristallijn hybride zonnepanelen systeem op het dak 

Zonneboiler energieverbruik in kWh: Er wordt uitgegaan van een COP-waarde van 
4.131 Energieopwekking van 4 boilers in 15 jaar is 300.000 kWh (Timmers en 
Pelders, 2017, p.81). 300.000 / 4 = 75.000 kWh.  

Zonneboiler energieverbruik in €: 75.000 X 0,1948 = €14.610 
 

Monokristallijn hybride zonnepaneel systeem op de stoep 

Zonneboiler energieverbruik in kWh: 75.000 kWh 

Zonneboiler energieverbruik in €: €14.610 
 

 

Horizontale water/water warmtepomp lusvormig 

De warmtepomp heeft een vermogen van 6,5 kW met een rendement van 3,25132. 

Dit wil zeggen dat er 1 kW verbruikt wordt om 3,25 warm water rond te circuleren. 

Als ervan uit wordt gegaan dat de pomp 1/10e deel van de tijd gebruikt wordt, 

voornamelijk in de wintermaanden of als iemand het koud heeft, komt dat hier op uit: 

(6,5 kW ÷ 3,25 X 24 uur X 365 dagen X 15 jaar ÷ 10 =) 26.280 kWh. 

 

Energieverbruik in € na 15 jaar: €5.119,34 

Energieverbruik in kWh na 15 jaar: 26.280 kWh 

 

 

 

 

Lucht/water warmtepomp 

 
130 Windenergie (z.d.). Geraadpleegd op 10-12-2017 

https://www.vastelastenbond.nl/energie/windenergie-alles-over-windmolens-in-nederland/  
131 Warmtepompboiler 300 Liter (z.d.). Geraadpleegd op 10-12-2017.  
https://zonneboilermagazijn.nl/warmtepomp-rvs-200l-boiler-1087  
132 Itho combi warmtepomp (z.d.). Geraadpleegd op 10-12-2017 
http://www.ithodaalderop.nl/sites/default/files/documents/datablad_wpu_i_22-12-2011_p54500014.pdf  

https://www.vastelastenbond.nl/energie/windenergie-alles-over-windmolens-in-nederland/
https://zonneboilermagazijn.nl/warmtepomp-rvs-200l-boiler-1087
http://www.ithodaalderop.nl/sites/default/files/documents/datablad_wpu_i_22-12-2011_p54500014.pdf
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De warmtepomp heeft een vermogen van 6,0 kW met een rendement van 4,74133 Er 

wordt dus 4,74 kW warmte geproduceerd met 1 kW. Ervan uitgaande dat ook deze 

pomp 1/10e deel van de tijd gebruikt wordt, komt dat hier op uit: (6,0 kW ÷ 4,74 X 24 

X 365 X 15 ÷ 10 =) 16.632,91 kWh. 

 

Energieverbruik in € na 15 jaar: €3.240,09 

Energieverbruik in kWh na 15 jaar: 16.632,91 kWh 

 

 

Besparing kosten energiebesparende systemen 

 

Warmte besparende systemen: 

 

Ventilatiesysteem met WTW 

Besparing in kWh: 250 m³ gas per jaar.134 1 m³ gas = 9,8 kWh (Timmers en Pelders, 

2017, p.78) 250 X 9,8 = 2.450 kWh per jaar. 2,450 X 15 = 36.750 kWh 

Besparing in €: 36.750 X 0,1948 = €7.158,90 

 

Douche met warmtewisselaar 

Bespaart 200 m³ gas per jaar.135 200 X 15 = 3.000 m³ per 15 jaar. 1 m³ gas = 9,8 

kWh. 3.000 X 9,8 = 29.400 kWh. 

Besparing in €: 29.400 X 0,1948 = €5.727,12 

 

 

Water besparende systemen: 

 

 
133 Daikin Altherma LT 6 kW / 1x 230V - EHBH + ERLQ (z.d.). Geraadpleegd op 10-12-2017 
http://www.climasense.nl/lucht-water-warmtepompen-lt/daikin/263-daikin-altherma-lt-6-kw-1x-230v-
ehbh-erlq.html  
134 WTW ventilatie (z.d.). Geraadpleegd op 7-12-2017. http://www.wtw-filters.nl/wtw-
ventilatie/besparen-op-de-energiekosten-met-wtw  
135 Informatie over douche warmte-terugwinning (z.d.). Geraadpleegd op 7-12-
2017.https://www.groene-energiewinkel.nl/douche_warmte_wisselaars/  

http://www.climasense.nl/lucht-water-warmtepompen-lt/daikin/263-daikin-altherma-lt-6-kw-1x-230v-ehbh-erlq.html
http://www.climasense.nl/lucht-water-warmtepompen-lt/daikin/263-daikin-altherma-lt-6-kw-1x-230v-ehbh-erlq.html
http://www.wtw-filters.nl/wtw-ventilatie/besparen-op-de-energiekosten-met-wtw
http://www.wtw-filters.nl/wtw-ventilatie/besparen-op-de-energiekosten-met-wtw
https://www.groene-energiewinkel.nl/douche_warmte_wisselaars/
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Regenwatertoilet 

Een gemiddeld persoon verbruikt 36,2 liter water per dag om de wc door te spoelen 

(Timmers en Pelders, 2017, p.53.). (36,2 X 4 personen X 365 dagen X 15 =) 

792.780L = 793 m³. 1 m³ water kost €1,17 (Timmers en Pelders, 2017, p.13). (793 

m³ X €1,17 =) €927,81 is de besparing na 15 jaar. 

 

Upfall shower 

 

De kosten van het gebruikte drinkwater van de upfall shower in een 4 

persoonshuishouden gezien over 15 jaar bestaan dus uit €276,73, ervan uitgaande 

dat er dagelijks 9 minuten per persoon gedoucht wordt.  

 

Isolatie (elektriciteit en gas besparende systemen): 

 

Om de besparingen op het verbruik door de isolatie technieken te berekenen, is de 

Rc-waarde van belang. “De Rc-waarde staat voor de isolatiewaarde van de 

combinatie van gebruikte materialen en producten in een constructie.”136 De Rc-

waarde is te berekenen met  

deze formule. De eenheid van de Rc-waarde is m² K/W. 

137 

Omdat deze formule behoorlijk ingewikkeld is en omdat de correcte waardes ook 

online te vinden zijn, is er voor gekozen om niet met deze formule te werken,maar 

om de waardes van de bronnen aan te houden. 

 

 
136 Rc berekenen (z.d.). Geraadpleegd op 28-11-2017 
https://www.morgofolietechniek.com/kennisbank/duurzame-isolatie/rc-berekenen  
137 Rc berekenen (z.d.). Geraadpleegd op 28-11-2017 
https://www.morgofolietechniek.com/kennisbank/duurzame-isolatie/rc-berekenen  

https://www.morgofolietechniek.com/kennisbank/duurzame-isolatie/rc-berekenen
https://www.morgofolietechniek.com/kennisbank/duurzame-isolatie/rc-berekenen
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Vloerisolatie 

PUR platen van 10 cm dik 

De vloerisolatie platen van een gemiddeld huis hebben een Rc-waarde van 3,5 bij 

een dikte van 8,8 cm.138 Omdat er in het door ons ontworpen huis PUR platen met 

een dikte van 10 cm gebruikt worden, wordt de Rc-waarde (3,5 ÷ 8,8 X 10) 4,0. Er is 

dus een positief verschil van 0,5 voor het door ons ontworpen huis. 

 

Gevelisolatie 

Spouwmuurisolatie  

De gevelisolatie zonder spouwmuur heeft een Rc-waarde van 0,4, terwijl de Rc-

waarde stijgt naar 1.7 als er wel een spouwmuur aanwezig is.139 Er is dus een 

positief verschil van 1,3 voor het door ons ontworpen huis. 

 

Dakisolatie 

Gespoten PUR 

Een gemiddeld huis met PUR isolatie heeft een Rc-waarde van 3,5 met een dikte 

van 9,6 cm.140 Omdat er hier echter een dikte van 12 cm gehanteerd wordt, is de Rc-

waarde verhoogd naar (3,5 ÷ 9,6 X 12) 4,4. Er is dus een positief verschil van 0,9 

voor het door ons ontworpen huis.    

 

Glasisolatie 

HR+++ glas  

Een huis met enkel glas heeft een Rc-waarde van 0,175.141 Omdat er bij ons huis 

geen enkel glas maar HR +++ glas, oftewel driedubbel glas, is de Rc-waarde hier 

0,833. Er is dus een positief verschil van 0,658 voor het door ons ontworpen huis.  

 

 

 

 

Totaal Isolatie 

 
138 Tabel isolatiewaarden en milieubelasting voor vloerisolatie (z.d.). Geraadpleegd op 28-11-2017 

https://houhetwarm.nl/isolatie/vloerisolatie/tabel-isolatiewaarden-en-milieubelasting-voor-
vloerisolatie/   
139 Spouwmuurisolatie (z.d.). Geraadpleegd 28-11-2017 https://www.milieucentraal.nl/energie-
besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/spouwmuurisolatie/  
140  PUR en PIR (z.d.). Geraadpleegd op 28-11-2017 
https://houhetwarm.nl/isolatiematerialen/pur-en-pir/   
141 U-waarde (glas) en R-waarde (isolatie). (z.d.). Geraadpleegd op 28-11-2017 

http://www.luchtdichtbouwen.nl/nieuws/u-waarde-en-r-waarde  

https://houhetwarm.nl/isolatie/vloerisolatie/tabel-isolatiewaarden-en-milieubelasting-voor-vloerisolatie/
https://houhetwarm.nl/isolatie/vloerisolatie/tabel-isolatiewaarden-en-milieubelasting-voor-vloerisolatie/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/spouwmuurisolatie/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/spouwmuurisolatie/
https://houhetwarm.nl/isolatiematerialen/pur-en-pir/
http://www.luchtdichtbouwen.nl/nieuws/u-waarde-en-r-waarde
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De totale besparing komt dus neer op 3,358 m² K/W. Dit kan ook wel neergezet 

worden als een toename van (((10,9 - 7,575) ÷ 7,575) X 100%) 43,9 %. Ervan 

uitgaande dat Rc-waarde ~ besparing, komt de besparing op de kosten uit op 43,9 

%.  

 

Een gemiddeld Nederlands huis verbruikt 1410 m³ per jaar, en 58 %142 hiervan wordt 

direct gebruikt om het huis te verwarmen. Dit komt dus neer op (1410 X 58%) 817,8 

m³ per jaar.  

Omdat het door ons ontworpen huis niet is aangesloten op het gasnet, moet dit eerst 

omgerekend worden naar elektriciteit, dus kWh.  

Ervan uitgaande dat er Nederlands aardgas wordt gebruikt, ziet de berekening er als 

volgt uit:  

1 kWh = 3,6 MJ 

1 m³ Nederlands aardgas heeft een gemiddelde bovenwaarde van 35,17 MJ.143 

35,17 MJ ÷ 3,6 MJ = 

         9,8  

1 m³ gas komt dus overeen met 9,8 kWh. 

 

Na 15 jaar zou een gemiddeld huis dat niet op het gasnet is aangesloten met Rc-

waarde van 7,575 dus (817,8 X 9,8 X 15) 120.216 kWh verbruiken om het huis op te 

warmen. Het door ons ontworpen huis zou 43,9% besparen, dus (0,439 X 120.216) 

52.775 kWh. 

De besparing in € in 15 jaar komt neer op (52.775 X 0.1948 =) €10.280,57. 

 

 

 

 

 

Paragraaf 3 Hoeveel energie wekt het door ons ontworpen huis op in 15 jaar? 

 

 
142 Verwarming huis (z.d.). Geraadpleegd op 29-11-2017 
https://www.duurzaamthuis.nl/wp-content/uploads/2011/02/verwarming-huis.jpg  
143 Van m³ naar kWh. (z.d.). Geraadpleegd op 29-11-2017 
http://www.energiemarktinformatie.nl/blog/van-m3-naar-kwh/  

https://www.duurzaamthuis.nl/wp-content/uploads/2011/02/verwarming-huis.jpg
http://www.energiemarktinformatie.nl/blog/van-m3-naar-kwh/
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Om de opwekking van het zelfvoorzienende, duurzame huis te berekenen nemen we 

de opwekking van het gemiddelde huis. Daarbij tellen we de opwekking van de 

opwekkingsinstallaties van het zelfvoorzienende, duurzame huit op. Dit alles in een 

tijdsbestek van 15 jaar.  

 

Opwekking zelfvoorzienende huis = opwekking energieopwekkende installaties.  

 

Opwekking energieopwekkende installaties 

 

Windmolen 

144 

De gemiddelde windsnelheid in Heeswijk-Dinther bedraagt 4,0 m/s volgens het 

KNMI. 

145 

 
144 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (z.d.). Klimaatatlas. Geraadpleegd op 10-12-2017 

http://www.klimaatatlas.nl/klimaatatlas.php  
145 Models - Archimedes Wind Mill (AWM) (2017). Geraadpleegd op 10-12-2017 

http://www.klimaatatlas.nl/klimaatatlas.php
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Zoals in bovenstaande afbeelding te zien is, de opbrengst bij een gemiddelde 

windsnelheid van 4,0 m/s ongeveer 500 kWh per jaar. Gezien over 15 jaar komt dit 

dus neer op een opwekking van (15 X 500 =) 7.500 kWh.  

 

Totale energieopwekking na 15 jaar in kWh: 7.500 kWh 

Opwekking in € na 15 jaar: €1.461,- 

 

Zonwering 

De opbrengst van de zonwering is 968 kWh per jaar146. Na 15 jaar is dit dus (15 X 

968 =) 14.520 kWh. 

 

Totale energieopwekking na 15 jaar in kWh: 14.520 kWh 

Opwekking in € na 15 jaar: €2.828,50 

 

Monokristallijn hybride zonnepanelen systeem op het dak 

147 

Dus een normaal zonnepaneel is 1,65 m². 18 panelen X 1,65 = 29,7 m².  

“Zonnepanelen verschillen sterk in hun efficiëntie, maar gemiddeld genomen levert 

een zonnepaneel van een vierkante meter (1m²) per jaar ongeveer 120 kWh aan 

elektriciteit op.148 29,7 m² X 120 kWh X 15 jaar = 53.460 kWh 

Zonneboiler: 5.000 kWh per jaar149 5.000 X 15 X 4 boilers = 300.000 kWh. 

Zonnepanelen + zonneboiler: 53.460 + 300.000 = 353.460 kWh 

Gemiddeld huis: 1.725,6 kWh (Timmers en Pelders, 2017, p.16)  

Zelfvoorzienend-gemiddeld: 353.460 -1.725,6 = 351.734,4 kWh 

 

Zonnepanelen + zonneboiler: 1 kWh kost €0,1984 (Timmers en Pelders, 2017, p.14). 

351734,4 kWh X 0,1984 = €69.784,10. 

 

Monokristallijn hybride zonnepanelen systeem op de stoep 

Zonnepanelen: 53.460 kWh 

 
http://www.archimedesgreenenergys.com/products.htm  
146 ZONNESTROOM | ZONNEPANELEN SYSTEEM DUNNE FILM 960 WATT (z.d.). Geraadpleegd 

op 11-12-2017 
https://www.zonnepanelen.nl/zonnepanelen-dunne-film-960-systeem.html  
147 De afmetingen van zonnepanelen (z.d.). Geraadpleegd op 8-12-2017. https://www.zonnepanelen-

weetjes.nl/blog/afmetingen-van-zonnepanelen/  
148 Opbrengst zonnepanelen (z.d.). Geraadpleegd op 1-12-2017. 
https://www.energieleveranciers.nl/zonnepanelen/opbrengst-zonnepanelen  
149 Zonneboiler voor de consument (z.d.). Geraadpleegd op 8-12-2017.  
https://www.hrsolar.nl/zonneboiler-consument  

http://www.archimedesgreenenergys.com/products.htm
https://www.zonnepanelen.nl/zonnepanelen-dunne-film-960-systeem.html
https://www.zonnepanelen-weetjes.nl/blog/afmetingen-van-zonnepanelen/
https://www.zonnepanelen-weetjes.nl/blog/afmetingen-van-zonnepanelen/
https://www.energieleveranciers.nl/zonnepanelen/opbrengst-zonnepanelen
https://www.hrsolar.nl/zonneboiler-consument
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Zonneboiler: 300.000 kWh. 

Zonnepaneel + zonneboiler: 353.460 kWh 

 

Zonnepanelen+zonneboiler: 353.460 kWh X 0,1984 = €70.126,46 

 

Lucht-verwarming op zonne-energie met dunne film techniek 

Dunne film panelen: 10 panelen. 1 paneel is gemiddeld 1,65 m². 10 X 1,65 = 16,5 m² 

panelen. 1 m² wekt per jaar 120 kWh op. 16,5 X 120 = 1.980 kWh opwekking per 

jaar. 1.980 X 15 = 29.700 kWh opwekking in 15 jaar.  

Lucht-verwarming: €300,- per jaar opwekking.150 1 kWh kost €0,1984 (Timmers en 

Pelders, 2017, p.14). 300 / 0,1984 = 1.512 kWh. per jaar opwekking. 1.512 X 15 = 

22.681 kWh opwekking in 15 jaar.  

Dunne film panelen+lucht-verwarming: 29.700 + 22.681 = 52.381 kWh opwekking in 

15 jaar.  

 

Dunne film panelen: 22.681 kWh. 1 kWh kost €0,1984. 22.681 X 0,1984 = 

€4.499,91. 

Lucht-verwarming: €300,- per jaar opwekking.151  

Dunne film panelen+lucht-verwarming: 4.499,91 + 300 = €4.799,91.  

 

 

 

Horizontale water/water warmtepomp met lus 

Het door ons ontworpen huis heeft een warmtepomp met energieopwekking van 6,5 

kW. Ervan uitgaande dat de pomp 1/10 deel van de tijd gebruikt wordt, komt de 

opwekking uit op: (6,5 X 24 X 365 X 15 ÷ 10 =) 85.410 kWh. 

 

Totale energieopwekking na 15 jaar in kWh: 85.410 kWh 

Opwekking in € na 15 jaar: €5.119,34           

                   

Lucht/lucht warmtepomp 

Het door ons ontworpen huis heeft een warmtepomp met energieopwekking van 6,0 

kW. Ervan uitgaande dat de pomp 1/10e deel van de tijd gebruikt wordt, komt de 

opwekking uit op: (6,0 X 24 X 365 X 15 ÷ 10 =) 78.840 kWh. 

 

Totale energieopwekking na 15 jaar in kWh: 78.840 kWh 

Opwekking in € na 15 jaar: €15.358,03  

 

 

 

 
150 Bouw je eigen warmtepaneel (z.d.). Geraadpleegd op 10-12-2017. https://radar.avrotros.nl/hulp-
tips/hulpartikelen/detail/bouw-je-eigen-warmtepaneel/  
151 Bouw je eigen warmtepaneel (z.d.). Geraadpleegd op 10-12-2017. https://radar.avrotros.nl/hulp-
tips/hulpartikelen/detail/bouw-je-eigen-warmtepaneel/  

https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/detail/bouw-je-eigen-warmtepaneel/
https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/detail/bouw-je-eigen-warmtepaneel/
https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/detail/bouw-je-eigen-warmtepaneel/
https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/detail/bouw-je-eigen-warmtepaneel/
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Hoofdstuk 4 Verschil 
 

Paragraaf 1 Wat is het verschil in bouwkosten tussen de 2 huizen? 

 

Het verschil in bouwkosten tussen de twee huizen is te berekenen door de 

bouwkosten van het huis met de hoogste bouwkosten te nemen (het 

zelfvoorzienende huis) en daarvan de bouwkosten van het huis met de laagste 

bouwkosten af te trekken (gemiddeld huis) 

 

Verschil bouwkosten = bouwkosten gemiddeld huis- bouwkosten ontworpen huis. 
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Bouwkosten gemiddeld huis: €141.000,- 

Bouwkosten ontworpen huis: €199.389,41 

Verschil:                               - €58.389,41  

De extra bouwkosten van het ontworpen huis ten opzichte van een gemiddeld huis 

zijn dus €58.389,41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 2 Wat is het verschil in verbruikskosten tussen de 2 huizen in 15 

jaar? 

 

Het verschil in verbruikskosten tussen de twee huizen in 15 jaar is te berekenen door 

de verbruikskosten van het huis met de hoogste verbruikskosten te nemen en 

daarvan de verbruikskosten van het huis met de laagst verbruikstkosten vanaf te 

trekken. 

 

Verschil verbruikskosten = verbruikskosten gemiddeld huis  - verbruikskosten 

ontworpen huis. 
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Verbruikskosten gemiddeld huis: €30.744,- (Timmers en Pelders, 2017, p.15) 

Verbruikskosten ontworpen huis: €68.032,10 

Verschil:                                     - €37.288,10 

De extra verbruikskosten van het ontworpen huis ten opzichte van een gemiddeld 

huis zijn dus €37.288,10. 

 

Verschil per systeem: (Wij berekenen niet het verschil per installaties van elk 

systeem of installatie, maar wij doen dat bij een aantal systemen/installaties om het 

nut van deze installaties duidelijk te maken.) 

 

Verschil verbruikskosten ‘Upfall shower’ 

Uitgaande van een gemiddelde douchebeurt van 9 minuten (Timmers en Pelders, 

2017, p. 13) en (365 X 4) 1460 douchebeurten per jaar, in een huishouden van 4 

mensen komt dat hier op uit: 

Vergeleken met een reguliere douchekop wordt er per minuut 7 liter water (Timmers 

en Pelders, 2017, p.54) bespaart. Per douchebeurt is dit dus (7 X 9) 63 liter, en per 

jaar komt dit neer op een besparing van (63 X 1460) 91.980 liter drinkwater. 

Uitgaande van een prijs per liter van (1.17 ÷ 1.000) €0,00117 komt dit neer op een 

besparing van ongeveer 91.980 X 0.00117) €101,18 per jaar. 

Er zijn natuurlijk ook extra kosten aan verbonden, wegens het gebruik van energie in 

het filteren van het water. Uitgaande van dezelfde gegevens als bij het voorgaande 

stuk, komt dat hier op neer: 

Vergeleken met een reguliere douchekop wordt er 75 watt meer verbruikt. 75 Watt is 

hetzelfde als een verbruik van 75 Joule per seconde. Per douchebeurt komt dit neer 

op (75 X 60 X 5) 22.500 Joule, en per jaar komt dit neer op een verbruik van (1460 X 

22.500) 32.850.000 Joule, oftewel (32.850.000 ÷ 1.000 ÷ 3.600) 9.125 kWh. 

Uitgaande van een prijs per kWh van €0.1948 komt dit neer op een totaal 

kostenplaatje van ongeveer (9.125 X 0.1948) €1,78 per jaar.  

Het netto profijt dat je dus per jaar eruit haalt, ligt rond de (101,18 - 1,78) €99,40. 

Kijkende naar een periode van 15 jaar, bespaar je dus in totaal ongeveer (99,40 X 

15) €1.491,-. 
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Verschil verbruikskosten regenwater toilet 

Voor de volgende berekening wordt er uitgegaan van een situatie waar 100% van de 

tijd regenwater beschikbaar is en er 4 mensen in een huis wonen. 

Een gemiddeld huishouden van 4 personen gebruikt (36.2 X 4) 144.8 liter drinkwater 

per dag voor het doorspoelen van het toilet. Per jaar is dit (144.8 X 365) 52 852 liter, 

oftewel (52 852 ÷ 1000) 52.852 m³ schoon drinkwater. Door dit regenwater toilet te 

gebruiken in optimale omstandigheden, bespaar je per jaar ongeveer (52.852 X 

1.17) €61,84. 

Kijkende naar een periode van 15 jaar, komt dit dus neer op een besparing van ( 

61.84 X 15) €927,60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 3 Wat is het verschil in opgewekte energie tussen de twee huizen in 

15 jaar? 

 

Het verschil in opgewekte energie in 15 jaar tussen de twee huizen kan berekend 

worden door de opgewekte energie van het huis met de meeste opgewekte energie 

te nemen (zelfvoorzienende huis) en daarvan de opgewekte energie van het huis 

met de minste opgewekte energie (gemiddeld huis) af te trekken. 

 

Verschil opgewekte energie = opgewekte energie gemiddeld huis - opgewekte 

energie ontworpen huis.  



84 

 
Opgewekte energie gemiddeld huis: 1726 kWh (Timmers en Pelders, 2017, p.15) 

Opgewekte energie ontworpen huis: 943.875 kWh 

Verschil:                                             942.149 kWh 

Het ontworpen huis wekt ten opzichte van een gemiddeld huis dus 942.149 kWh 

meer op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting 

 
Voordat wij aan de uitwerking van dit profielwerkstuk begonnen verwachtten wij dat 

er meerdere antwoorden water op onze hoofdvraag: ‘Wat kunnen we doen om de 

energieverspilling van een huis tegen te gaan?’ Wij hebben onderzoek gedaan naar 

deze manieren om energieverspilling tegen te gaan. Het doel was om een 

zelfvoorzienend en duurzaam huis te ontwerpen dat energie opwekt en het verbruik 

ervan verminderd, zodat het zichzelf van elektriciteit en warmte kan voorzien. We 

zijn naar bestaande energie opwekkende- en besparende systemen gaan zoeken, 

ze gaan vergelijken en zo een zelfvoorzienend, duurzaam huis ontworpen. Daarna 

zijn we de twee huizen gaan vergelijken wat betreft kosten en energieopwekking. 
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Uiteindelijk zijn we tot de volgende conclusie gekomen dat een zelfvoorzienend huis 

ten opzichte van een gemiddeld huis duurder is wat betreft bouwkosten en 

verbruikskosten van elektriciteit, maar de verbruikskosten van water en gas zijn wel 

minder en het wekt meer op. Dit alles in 15 jaar. 

Het zelfvoorzienende huis kost € 58.389,41 extra, en het verbruikt € 65.526,42 meer 

elektriciteit, maar het verbruikt €16.560,-  minder gas en € 2.418,81 minder water. 

Tevens wekt het € 180.839,57 meer op.  

 
Dus in 15 jaar is €75.902,55 terugverdiend.  

 

Om een antwoord te geven op de hoofdvraag: Er zijn inderdaad meerdere manieren 

om de energieverspilling van een huis tegen te gaan. Daarmee is onze hypothese 

bevestigd. Om een gesloten staatshuishouding te maken moet energie worden 

opgewekt. De meest rendabele manieren om dit te doen zijn toch al de vrij bekende 

en vaak toegepaste systemen zoals het zonnepaneel of de warmtepomp. Door deze 

en vele andere energieopwekkende systemen te combineren kan een huis 

ontworpen worden dat geheel zelfvoorzienend is van warmte en elektriciteit. Om de 

energieverspilling van een woning tegen te gaan kan door veel verschillende 

systemen water en warmte worden hergebruikt en de woning kan geïsoleerd worden 

om zo min mogelijk warmte verloren te laten gaan. 

Discussie 
 

We hebben voor een zelfvoorzienend huis gekozen, zodat het te onderscheiden is 

van bestaande huizen. Het is zelfstandig en onafhankelijk. Wij zijn van mening dat 

dat een mooi uitgangspunt is omdat het huis op deze manier alleen gebruik maakt 

van natuurlijke energiebronnen.  

 

De deelvragen, oftewel de hoofdstukken en paragrafen zijn grotendeels hetzelfde 

gebleven. Eerst was het plan een enquête te maken om te onderzoeken wat men 

thuis heeft aan duurzame en energieopwekkende systemen en om de 

opofferingskosten te berekenen. Uiteindelijk is deze deelvraag achterwege gelaten 

omdat wij tot het inzicht kwamen dat het niets toe zou voegen aan het geheel en 

soortgelijke informatie op internet zouden kunnen vinden.  
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Om de mogelijkheden in te perken zochten we een thema. We kozen water omdat 

dat een energiebron is waarvan veel beschikbaar is in Nederland. Toen we op zoek 

gingen naar mogelijkheden rondom het thema water kwamen we erachter dat de 

technieken om energie op te wekken uit de warmte om beweging van water nog niet 

zo gemakkelijk is en moeilijk en gevaarlijk is om toe te passen op een woning, zijn 

we verder gaan zoeken naar mogelijkheden vanuit andere energiebronnen.  

We hebben onze verwachtingen bij moeten stellen. We verwachtten eerst dat we 

door op internet te kijken naar bestaande duurzame mogelijkheden zelf een huis 

konden ontwerpen. Echter bleek dit een onrealistisch streven en hebben wij ons plan 

van aanpak aangepast om niet vast te zitten aan het ontwerp van een heel huis 

waaraan aan elk aspect gedacht moet worden, zodat we ons kunnen richten op de 

hoofdvraag. We besloten om bestaande systemen te vergelijken en de ‘beste’ 

kiezen. Om dit plan van aanpak te veranderen was veel overleg en een gesprek met 

onze begeleider nodig. Door deze aanpassingen is ook de presentatievorm 

aangepast. Het hoofdbestanddeel van dit profielwerkstuk is nu niet meer het 

ontwerp, maar het totale verslag. We zijn dus van een ontwerp vorm naar een 

verslagvorm veranderd.  

 

Gaandeweg zijn we erachter gekomen dat bouwprogramma’s op de computer om 

huizen te ontwerpen niet geschikt waren om ons concept duidelijk te maken, 

vandaar dat we andere programma’s als Publisher hebben gebruikt om tekeningen 

te maken.  

 

Wat betreft de planning is er veel afwijking en aanpassing geweest. Het tweede 

hoofdstuk kostte meer tijd en moeite dan van tevoren ingeschat. Dat hoofdstuk is 

dan ook de kern van het profielwerkstuk. Ook de taakverdeling is veranderd aan de 

hand van de verschillende interesses, inzichten en visies die wij hadden op het 

onderwerp en het proces.  

 

We zijn er tegenaan gelopen dat bouw- en verbruikskosten en energieopwekking 

moeilijk te berekenen is omdat dat verschilt per systeem en huis. Daarom hebben wij 

getalwaarden genomen die voor ons realistisch te verwerken waren en we hebben 

zo betrouwbaar en specifiek mogelijke bronnen gebruikt. Achteraf kwamen we tot de 

conclusie dat de inschattingen voor het aantal zonnepanelen en boilers misschien 

niet helemaal realistisch is voor een gezin van 4 personen omdat de opwekking 

teveel zou zijn. Echter kan die elektriciteit opgeslagen worden. Ook de definitie van 

een ‘gemiddeld’ huis is nogal vrij, waardoor wij keuzes hebben moeten maken wat 

wij beschouwen als een ‘gemiddelde’ woning.  

 

Bij het ontwerpen van het huis en het samenstellen van de gekozen installaties 

hebben wij geen rekening gehouden met bouwconstructies omdat dit teveel van ons 

zou vragen waardoor we te ver van ons eigenlijke onderzoek zouden afwijken en dat 

wilden wij voorkomen.  
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De toegepaste installaties zijn duurzaam in gebruik, maar niet per se duurzaam 

gebouwd. Voor zonnepanelen bijvoorbeeld is veel energie nodig om ze te maken. 

Omdat de onderzoeksvraag gericht is op de opwekking en besparing van energie 

van een woning hebben wij hier geen rekening mee gehouden.  

 

In dit duurzame en zelfvoorzienende huis werken alle apparaten op elektriciteit. Er is 

echter geen rekening mee gehouden of alle apparaten wel tegelijk aangesloten 

zouden kunnen worden. Wij zijn er dus vanuit gegaan dat er geen kortsluiting 

ontstaat wanneer al deze systemen worden toegepast.  

 

Ook zijn wij ervan uitgegaan dat verschillende systemen, zoals de 

douchewarmtewisselaar en de upfall shower, die beiden betrekking hebben op de 

douche, gecombineerd kunnen worden.  

 

Wij verwachten dat de elektriciteitsprijzen en gasprijzen in de toekomst steeds 

verder zullen stijgen omdat het aanbod afneemt. Dat betekent dat de 

verbruikskosten van een gemiddeld huis ook omhoog zullen gaan. Dat beïnvloed de 

resultaten en daar hebben wij geen rekening mee gehouden.  

 

Voor verder onderzoek zouden er mogelijkheden onderzocht en bedacht kunnen 

worden om de installaties over meerdere huizen te verspreiden, zodat er minder 

energie hoeft worden opgeslagen en zodat het rendement hoger kan worden. Ook 

omdat dit ontworpen zelfvoorzienende huis naar alle waarschijnlijkheid te veel 

elektriciteit opwekt voor een huishouden van 4 personen. Er zou bijvoorbeeld een 

zelfvoorzienende straat ontworpen kunnen worden.  

Reflectie 

 

Wij hebben heel veel geleerd. Niet alleen van het inhoudelijke onderzoek zelf, maar 

ook van het hele proces. In onze vervolgstudies en toekomst zullen wij nog vaak 

onderzoek moeten doen, verslagen moeten schrijven en samen moeten werken. Dit 

vonden wij daarom een heel leervol proces om inzicht te krijgen in hoe zoiets in zijn 

werk gaat, wat we willen, wat we kunnen en wat nog niet.  

 

Inhoudelijk hebben wij onderzoek gedaan naar de verschillende bestaande 

energiebesparende en energieopwekkende systemen en installaties. Ook al was dit 

niet helemaal hoe we ons het hadden voorgesteld, toch zijn wij zeer tevreden en 

presenteren wij met trots dit eindresultaat. Er blijft natuurlijk altijd ruimte voor 

verbetering, maar dit was een mooi begin om inzicht te krijgen in de technieken op 

het gebied van duurzaamheid tegenwoordig. Hopelijk kunnen wij met deze kennis en 

ervaring in de toekomst een verdere bijdrage leveren aan een duurzame wereld.  
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Voor we dit project begonnen waren wij al geïnteresseerd in het innovatieve van de 

natuurkunde en dit project heeft ons alleen maar meer geïnspireerd om verder te 

gaan met het bedenken van creatieve ideeën om een steentje bij te dragen aan deze 

wereld waarin de mens de natuur probeert te bedwingen en waarin geld het 

belangrijkst is geworden.  

 

De samenwerking was erg fijn, we vulden elkaar sterk aan. Waar de een zich meer 

thuis voelde om te onderzoeken naar het bestaande voelde de ander zich gedreven 

om met iets nieuws te komen. Dit grote contrast zorgde voor meningsverschillen 

waarin ieder zichzelf mocht zijn en zijn visie mocht toelichten, waardoor we 

uiteindelijk altijd tot een oplossing zijn gekomen. Soms vonden we het moeilijk om 

ons aan te passen en onze verwachtingen bij te stellen om tot een realistisch 

eindresultaat te komen, maar juist dat aanpassingsvermogen is heel waardevol om 

te mogen ontwikkelen.  

 

 

Stephan Timmers en Amy Pelders 

 

Heeswijk-Dinther, 3-12-2017 

 

 

 

 

 

 

Bronnenlijst 

 
● 40.000 huizen met zonnepanelen. (z.d.). Geraadpleegd op 15-9-2017 

https://www.milieucentraal.nl/nieuwsbrieven/professionals/juli-2016/400000-huizen-met-
zonnepanelen-hoe-kom-je-er-bij/  

● Aardwarmte (z.d.). Geraadpleegd op 30-11-2017. http://www.albreco.nl/diensten/aardwarmte-
particulieren/  

● Addbot (2013). Ruwbouw. geraadpleegd op: 24-11-2017. 
● https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruwbouw  
● Algemene informatie zonnepanelen - Werking zonnepaneel. (z.d.). Geraadpleegd op 10-11-

2017. http://www.westerbekeelektro.nl/index.php/zonnepanelen?start=3  
● Alles over warmtepompen (z.d.). Geraadpleegd op 28-11-2017.  https://warmtepomp-

weetjes.nl/warmtepomp/toepassing/  
● Bereken benodigd warmtepomp vermogen (z.d.). Geraadpleegd op 26-11-2017 
● https://warmtepomp-weetjes.nl/warmtepomp/warmtepomp-vermogen/  

● Berekening (2017). Geraadpleegd op 3-9-2017. 

http://www.bouwkostenwoning.nl/#regiozuid  
● Bouw je eigen warmtepaneel (2013) geraadpleegd op 23-10-2017 

https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/detail/bouw-je-eigen-warmtepaneel/  
● Bouwkavel (z.d.). Geraadpleegd op 25-11-2017 http://www.encyclo.nl/begrip/Bouwkavel  
● Centraal bureau voor de statistiek (2017) Bouwvergunningen; huur- en koopwoningen, 

bouwkosten, inhoud 1990-2016. Geraadpleegd op 3-9-2017. 

https://www.milieucentraal.nl/nieuwsbrieven/professionals/juli-2016/400000-huizen-met-zonnepanelen-hoe-kom-je-er-bij/
https://www.milieucentraal.nl/nieuwsbrieven/professionals/juli-2016/400000-huizen-met-zonnepanelen-hoe-kom-je-er-bij/
http://www.albreco.nl/diensten/aardwarmte-particulieren/
http://www.albreco.nl/diensten/aardwarmte-particulieren/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruwbouw
http://www.westerbekeelektro.nl/index.php/zonnepanelen?start=3
https://warmtepomp-weetjes.nl/warmtepomp/toepassing/
https://warmtepomp-weetjes.nl/warmtepomp/toepassing/
https://warmtepomp-weetjes.nl/warmtepomp/warmtepomp-vermogen/
http://www.bouwkostenwoning.nl/#regiozuid
https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/detail/bouw-je-eigen-warmtepaneel/
http://www.encyclo.nl/begrip/Bouwkavel


89 

http://statline.cbs.nl/statweb/publication/?vw=t&dm=slnl&pa=70171ned&d1=0-
1,3&d2=a&d3=a&d4=(l-5)-l&hd=160205-1210&hdr=t,g3&stb=g1,g2 

● Daalderop, I. (2017) Totaalassortiment en prijslijst 2017-2018. Geraadpleegd op 26-11-2017 
http://www.ithodaalderop.nl/sites/default/files/documents/prijslijst_2017-2018_web.pdf  

● Daikin Altherma LT 6 kW / 1x 230V - EHBH + ERLQ (z.d.). Geraadpleegd op 10-12-2017 
http://www.climasense.nl/lucht-water-warmtepompen-lt/daikin/263-daikin-altherma-lt-6-kw-1x-
230v-ehbh-erlq.html    

● Dakpannen met zonnepanelen (2013). Geraadpleegd op 10-10-2017. http://www.zonne-
energie-forum.nl/index.php?topic=603.0  

● Dankzij doorzichtige dakpannen kan ieder huis worden verwarmd met zonne-energie (z.d.). 

Geraadpleegd op 10-10-2017. http://freshgadgets.nl/dankzij-doorzichtige-dakpannen-
kan-ieder-huis-worden-verwarmd-met-zonne-energie  

● De afmetingen van zonnepanelen (z.d.). Geraadpleegd op 8-12-2017. 
https://www.zonnepanelen-weetjes.nl/blog/afmetingen-van-zonnepanelen/  

● De starter. (2013). prijs per m2 bouwkavel op de kaart. Geraadpleegd op 3-9-2017. 
http://woningmarktcijfers.staanhier.nl/blog/2013/09/07/prijs-per-m2-bouwkavel-op-de-kaart/  

● De werking van een warmtepomp (z.d.). Geraadpleegd op 29-11-2017. http://www.adbv-
pools.be/zwembaden/warmtepompen-zwembad/warmtepompen-werking 

● Dunne film/amorf (z.d.). Geraadpleegd op 28-11-2017. http://zonne-
energiespecialist.nl/zonnepanelen-soorten-dunne-film-amorf  

● Duurzame energie. (z.d.). Geraadpleegd op 6-10-2017. 
http://www.siderea.nl/informatie/duurze/duurze_0.html  

● Duurzaamheid. (2017) Geraadpleegd op 15-9-2017.https://wikikids.nl/Duurzaamheid  

● Duurzaam installatiegebruik (z.d.). Geraadpleegd op 23-9-2017. 

http://www.vanlaarhovencombinatie.nl/nl/Visie-hoofdpagina/energie-0-woning/  
● Elektrolyse (2017) Geraadpleegd op 18-10-2017. https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrolyse  
● Energiesubsidiewijzer (z.d.). Geraadpleegd op 6-12-2017. 

http://www.energiesubsidiewijzer.nl/resultaten  

● Energiewinning: warmtewinning (z.d.). Geraadpleegd op 20-10-2017. 
http://www.saniwijzer.nl/content/praktijk_vb.asp?menu=1033_000000_000017_000000  

● eVita (z.d.). Geraadpleegd op 15-11-2017. 
https://www.remeha.nl/consumenten/productinformatie/duurzame-oplossingen/micro-
wkk/evita  

● Gemiddelde oppervlakte woning (z.d.). Geraadpleegt op 3-9-2017 
http://gemiddeldgezien.nl/gemiddelde-oppervlakte-woning  

● Gevelisolatie (z.d.). Geraadpleegd op 6-10-2017. https://www.isolatie-weetjes.nl/gevelisolatie/  
● Grond-water warmtepomp (z.d.). Geraadpleegd op 20-11-2017. 

https://www.verwarminginfo.nl/warmtepomp/grond-water-warmtepomp  
● Halfgeleiders. (z.d.). Geraadpleegd op 28-11-2017 https://www.zonnepanelen-

info.nl/halfgeleiders/  
● Hoe werkt een zonnestroom installatie (z.d.). Geraadpleegd op 28-11-2017. 

http://zonnepaneeltotaal.nl/hoe-werkt-zonnestroom-installatie/  
● Hoe wordt de woonoppervlakte bij Funda berekend? (z.d.) Geraadpleegd op 25-11-2017. 

https://www.makelaarsland.nl/makelaar/woonoppervlakte-funda/  

● HR+++ of driedubbel glas (z.d.). Geraadpleegd op 28-11-2017. https://www.dubbelglas-
weetjes.nl/hr-glas/driedubbel-glas/  

● Hybrid-plus (z.d.). Geraadpleegd op 15-11-2017. 
https://www.remeha.nl/professional/consumenten-producten/duurzame-
oplossingen/hybrides/hybrid-plus  

● Informatie over douche warmte-terugwinning (z.d.). Geraadpleegd op 7-12-
2017.https://www.groene-energiewinkel.nl/douche_warmte_wisselaars/ 

● ISDE: nieuwe subsidieregeling voor duurzame energie in huis. (2015). Geraadpleegd op 8-
12-2017.  

● Itho combi warmtepomp (z.d.). Geraadpleegd op 10-12-2017 
http://www.ithodaalderop.nl/sites/default/files/documents/datablad_wpu_i_22-12-
2011_p54500014.pdf  

●  https://www.fluxenergie.nl/isde-nieuwe-subsidieregeling-voor-duurzame-energie-in-huis/  
● Isolatieglas (z.d.). Geraadpleegd op 17-10-2017.https://www.isolatie-weetjes.nl/isolatieglas/ 

http://statline.cbs.nl/statweb/publication/?vw=t&dm=slnl&pa=70171ned&d1=0-1,3&d2=a&d3=a&d4=(l-5)-l&hd=160205-1210&hdr=t,g3&stb=g1,g2
http://statline.cbs.nl/statweb/publication/?vw=t&dm=slnl&pa=70171ned&d1=0-1,3&d2=a&d3=a&d4=(l-5)-l&hd=160205-1210&hdr=t,g3&stb=g1,g2
http://www.ithodaalderop.nl/sites/default/files/documents/prijslijst_2017-2018_web.pdf
http://www.climasense.nl/lucht-water-warmtepompen-lt/daikin/263-daikin-altherma-lt-6-kw-1x-230v-ehbh-erlq.html
http://www.climasense.nl/lucht-water-warmtepompen-lt/daikin/263-daikin-altherma-lt-6-kw-1x-230v-ehbh-erlq.html
http://www.zonne-energie-forum.nl/index.php?topic=603.0
http://www.zonne-energie-forum.nl/index.php?topic=603.0
http://freshgadgets.nl/dankzij-doorzichtige-dakpannen-kan-ieder-huis-worden-verwarmd-met-zonne-energie
http://freshgadgets.nl/dankzij-doorzichtige-dakpannen-kan-ieder-huis-worden-verwarmd-met-zonne-energie
https://www.zonnepanelen-weetjes.nl/blog/afmetingen-van-zonnepanelen/
http://woningmarktcijfers.staanhier.nl/blog/2013/09/07/prijs-per-m2-bouwkavel-op-de-kaart/
http://www.adbv-pools.be/zwembaden/warmtepompen-zwembad/warmtepompen-werking
http://www.adbv-pools.be/zwembaden/warmtepompen-zwembad/warmtepompen-werking
http://zonne-energiespecialist.nl/zonnepanelen-soorten-dunne-film-amorf
http://zonne-energiespecialist.nl/zonnepanelen-soorten-dunne-film-amorf
http://www.siderea.nl/informatie/duurze/duurze_0.html
https://wikikids.nl/Duurzaamheid
http://www.vanlaarhovencombinatie.nl/nl/Visie-hoofdpagina/energie-0-woning/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrolyse
http://www.energiesubsidiewijzer.nl/resultaten
http://www.saniwijzer.nl/content/praktijk_vb.asp?menu=1033_000000_000017_000000
https://www.remeha.nl/consumenten/productinformatie/duurzame-oplossingen/micro-wkk/evita
https://www.remeha.nl/consumenten/productinformatie/duurzame-oplossingen/micro-wkk/evita
http://gemiddeldgezien.nl/gemiddelde-oppervlakte-woning
https://www.isolatie-weetjes.nl/gevelisolatie/
https://www.verwarminginfo.nl/warmtepomp/grond-water-warmtepomp
https://www.zonnepanelen-info.nl/halfgeleiders/
https://www.zonnepanelen-info.nl/halfgeleiders/
http://zonnepaneeltotaal.nl/hoe-werkt-zonnestroom-installatie/
https://www.makelaarsland.nl/makelaar/woonoppervlakte-funda/
https://www.dubbelglas-weetjes.nl/hr-glas/driedubbel-glas/
https://www.dubbelglas-weetjes.nl/hr-glas/driedubbel-glas/
https://www.remeha.nl/professional/consumenten-producten/duurzame-oplossingen/hybrides/hybrid-plus
https://www.remeha.nl/professional/consumenten-producten/duurzame-oplossingen/hybrides/hybrid-plus
https://www.groene-energiewinkel.nl/douche_warmte_wisselaars/
http://www.ithodaalderop.nl/sites/default/files/documents/datablad_wpu_i_22-12-2011_p54500014.pdf
http://www.ithodaalderop.nl/sites/default/files/documents/datablad_wpu_i_22-12-2011_p54500014.pdf
https://www.fluxenergie.nl/isde-nieuwe-subsidieregeling-voor-duurzame-energie-in-huis/
https://www.isolatie-weetjes.nl/isolatieglas/


90 

● Isolatie prijs (z.d.). Geraadpleegd op 28-11-2017. http://www.hoe-koop-ik.nl/isolatie/isolatie-
prijs  

● Isolatie prijzen (z.d.). Geraadpleegd op 5-10-2017 https://www.isolatie-weetjes.nl/isolatie-
prijzen/ 

● Isolerend dubbelglas (z.d.). Geraadpleegd op 17-10-2017. 
https://www.groenekerken.nl/toolkit/bouwkundig-beheer/beperking-energieverlies/isolerend-
glas/#toolkit-content 

● Isoleren (z.d.). Geraadpleegd op 15-10-2017.  http://www.sto.nl/nl/producten/alles-over-
gevels/isoleren/basiskennis.html  

● Jansen, M. (2016) Duurzaam bouwen: energieneutraal, passief of zelfvoorzienend? 
Geraadpleegd op 23-9-2017. http://www.martenontwerpt.nl/duurzaam-bouwen/  

● J. Loo. van der. (2017) 
● Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (2017) Daggegevens van het weer in 

Nederland. Geraadpleegd op 22-10-2017.  
https://projects.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/index.cgi  

● Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (z.d.). Klimaatatlas. Geraadpleegd op 10-12-
2017 

● http://www.klimaatatlas.nl/klimaatatlas.php  

● Loomans, T. (2014) Solar Roadways Unveils Super Strong Solar Panels for Roads in 
Prototypical Parking Lot. Geraadpleegd op 5-10-2017.  

https://inhabitat.com/solar-roadways-smart-parking-lot-harvests-energy-captures-
stormwater-and-melts-snow/  

● Lucht-water warmtepomp (z.d.) Geraadpleegd op 25-11-2017. 
https://www.verwarminginfo.nl/warmtepomp/warmtepomp-lucht-water  

● Marrakech. (2017). Nieuwbouw. geraadpleegd op: 24-11-2017 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwbouw  

● Milieu Centraal (z.d.). Hoe werken zonnepanelen Geraadpleegd op 28-11-217. 
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/hoe-werken-zonnepanelen/  

● Milieu Centraal (z.d.). Waar let ik op bij aanschaf zonnepanelen? Geraadpleegd op 28-11-
2017. https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-
kopen/waar-let-ik-op-bij-aanschaf-zonnepanelen/  

● Ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (2016) Cijfers over wonen en 
bouwen 2016 Geraadpleegd op 15-9-2017. 
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0
ahUKEwici_KLxZPWAhWFbVAKHVwIBiUQFgg0MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverhe
id.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2016%2F04%2F11%2
Fcijfers-over-wonen-en-bouwen-2016%2Flr-91379-brochure-cijfers-bouwen-
v10.pdf&usg=AFQjCNEzV5IpthYeSMs8X_EkawR1oS3NJw  

●  Models - Archimedes Wind Mill (AWM) (2017). Geraadpleegd op 10-12-2017 

● http://www.archimedesgreenenergys.com/products.htm  
● Nibud (z.d.). Energie en water. Geraadpleegd op 10-9-2017 

https://www.nibud.nl/consumenten/energie-en-water/  
● Nibud (z.d.). Wassen, douchen en in bad. Geraadpleegd op 10-9-2017 

https://www.nibud.nl/consumenten/wassen-douchen-en-bad/  
● Nieuwe douche kosten. (z.d.). Geraadpleegd op 6-12-2017. 

https://www.offerteadviseur.nl/categorie/bouw/verbouwing/nieuwe-douche-kosten/  
● Omvormer (2017). Geraadpleegd op 10-11-2017. https://nl.wikipedia.org/wiki/Omvormer 
● Omvormers (z.d.). Geraadpleegd op 10-11-2017 

http://www.omvormers.nu/content/wat_is_een_omvormer…   
● Opbrengst zonnepanelen (z.d.). Geraadpleegd op 15-9-2017. 

https://www.energieleveranciers.nl/zonnepanelen/opbrengst-zonnepanelen  
● Plan Rodenburg (z.d.). Geraadpleegd op 8-9-2017. https://www.funda.nl/koop/heeswijk-

dinther/bouwgrond-49908943-plan-rodenburg/  
● Prijsindicatie voor JASNO raamdecoratie (z.d.). Geraadpleegd op 11-12-2017 
●  https://www.jasnoshutters.nl/prijsindicatie  
● Prijs ventilatiesysteem (z.d.). Geraadpleegd op 6-12-2017. 

https://www.ventilatiesysteemabcd.nl/prijs-ventilatiesysteem  
● Prijs zonnepanelen 2017 (z.d.). Geraadpleegd op 8-12-2017. https://www.zonne-

paneel.net/prijs-zonnepanelen/  

http://www.hoe-koop-ik.nl/isolatie/isolatie-prijs
http://www.hoe-koop-ik.nl/isolatie/isolatie-prijs
https://www.isolatie-weetjes.nl/isolatie-prijzen/
https://www.isolatie-weetjes.nl/isolatie-prijzen/
https://www.groenekerken.nl/toolkit/bouwkundig-beheer/beperking-energieverlies/isolerend-glas/#toolkit-content
https://www.groenekerken.nl/toolkit/bouwkundig-beheer/beperking-energieverlies/isolerend-glas/#toolkit-content
http://www.sto.nl/nl/producten/alles-over-gevels/isoleren/basiskennis.html
http://www.sto.nl/nl/producten/alles-over-gevels/isoleren/basiskennis.html
http://www.martenontwerpt.nl/duurzaam-bouwen/
https://projects.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/index.cgi
http://www.klimaatatlas.nl/klimaatatlas.php
https://inhabitat.com/solar-roadways-smart-parking-lot-harvests-energy-captures-stormwater-and-melts-snow/
https://inhabitat.com/solar-roadways-smart-parking-lot-harvests-energy-captures-stormwater-and-melts-snow/
https://www.verwarminginfo.nl/warmtepomp/warmtepomp-lucht-water
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwbouw
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/hoe-werken-zonnepanelen/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/waar-let-ik-op-bij-aanschaf-zonnepanelen/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/waar-let-ik-op-bij-aanschaf-zonnepanelen/
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwici_KLxZPWAhWFbVAKHVwIBiUQFgg0MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2016%2F04%2F11%2Fcijfers-over-wonen-en-bouwen-2016%2Flr-91379-brochure-cijfers-bouwen-v10.pdf&usg=AFQjCNEzV5IpthYeSMs8X_EkawR1oS3NJw
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwici_KLxZPWAhWFbVAKHVwIBiUQFgg0MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2016%2F04%2F11%2Fcijfers-over-wonen-en-bouwen-2016%2Flr-91379-brochure-cijfers-bouwen-v10.pdf&usg=AFQjCNEzV5IpthYeSMs8X_EkawR1oS3NJw
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwici_KLxZPWAhWFbVAKHVwIBiUQFgg0MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2016%2F04%2F11%2Fcijfers-over-wonen-en-bouwen-2016%2Flr-91379-brochure-cijfers-bouwen-v10.pdf&usg=AFQjCNEzV5IpthYeSMs8X_EkawR1oS3NJw
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwici_KLxZPWAhWFbVAKHVwIBiUQFgg0MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2016%2F04%2F11%2Fcijfers-over-wonen-en-bouwen-2016%2Flr-91379-brochure-cijfers-bouwen-v10.pdf&usg=AFQjCNEzV5IpthYeSMs8X_EkawR1oS3NJw
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwici_KLxZPWAhWFbVAKHVwIBiUQFgg0MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2016%2F04%2F11%2Fcijfers-over-wonen-en-bouwen-2016%2Flr-91379-brochure-cijfers-bouwen-v10.pdf&usg=AFQjCNEzV5IpthYeSMs8X_EkawR1oS3NJw
http://www.archimedesgreenenergys.com/products.htm
https://www.nibud.nl/consumenten/energie-en-water/
https://www.nibud.nl/consumenten/wassen-douchen-en-bad/
https://www.offerteadviseur.nl/categorie/bouw/verbouwing/nieuwe-douche-kosten/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Omvormer
http://www.omvormers.nu/content/wat_is_een_omvormer%E2%80%A6
https://www.energieleveranciers.nl/zonnepanelen/opbrengst-zonnepanelen
https://www.funda.nl/koop/heeswijk-dinther/bouwgrond-49908943-plan-rodenburg/
https://www.funda.nl/koop/heeswijk-dinther/bouwgrond-49908943-plan-rodenburg/
https://www.jasnoshutters.nl/prijsindicatie
https://www.ventilatiesysteemabcd.nl/prijs-ventilatiesysteem
https://www.zonne-paneel.net/prijs-zonnepanelen/
https://www.zonne-paneel.net/prijs-zonnepanelen/


91 

● Prijzenindicator (z.d.). Geraadpleegd op 10-12-2017. 
https://www.eigenhuis.nl/onderhoud/prijzenindicator/isolatie  

● Projectteam Rodenburg (z.d.) Beeldkwaliteitplan Rodenburg. Geraadpleegd op 9-9-2017. 

https://www.bernheze.org/data/downloadables/3/3/2/beeldkwaliteitsplan-
rodenburg.pdf  

● PUR en PIR (z.d.). Geraadpleegd op 28-11-2017 
https://houhetwarm.nl/isolatiematerialen/pur-en-pir/   

● Rc berekenen (z.d.). Geraadpleegd op 28-11-2017 
● https://www.morgofolietechniek.com/kennisbank/duurzame-isolatie/rc-berekenen  
● Regenwatergebruik bij woningen (z.d.). Geraadpleegd op 11-10-2017.  

https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/regenwatergebruik-bij-woningen  
● Regenwaterrecuperatie, duurzaam regenwater hergebruiken in huis. (z.d.). Geraadpleegd op 

10-12-2017. https://www.verbouwkosten.com/regenwaterrecuperatie/  
● Re-inventing “the windmill” (z.d.).Geraadpleegd op: 23-11-2017 
●  https://www.thearchimedes.com/  
● Rendement zonnepanelen (z.d.). Geraadpleegd op 28-11-2017. https://www.zonnepanelen-

info.nl/zonnepanelen/rendement-zonnepanelen/  
● Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2016) Investringssubsidie Duurzame Energie 

(ISDE) Geraadpleegd op 26-11-2017 
● https://www.warmtepomp-info.nl/wp-

content/uploads/2016/02/Apparatenlijst_Warmtepompen_12_januari_2016_Def.pdf  
● Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (z.d.). Rekentool subsidie energiebesparing eigen 

huis. Geraadpleegd op 6-12-2017. https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-
energiebesparing-eigen-huis/bereken-uw-subsidie  

● Rodenburg (z.d.). Geraadpleegd op 8-9-2017 https://www.bernheze.org/inwoners-en-
ondernemers/wonen/nieuwbouw/heeswijk-dinther/rodenburg/  

● Soorten isolatie (z.d.). Geraadpleegd op 6-10-2017. https://www.isolatie-weetjes.nl/soorten-
isolatie/  

● Spouwmuurisolatie (z.d.). Geraadpleegd 28-11-2017 

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-
besparen/spouwmuurisolatie/  

● Stille windmolen voor op je eigen dak. (2014). Geraadpleegd op 20-11-2017.  
https://www.bright.nl/stille-windmolen-voor-op-je-eigen-dak  

● Subsidie voor zonnepanelen (z.d.). Geraadpleegd op 10-12-2017. 
https://www.zonnepaneelprijzen.nl/subsidie/  

● Systemen voor warmtepompen (z.d.). Geraadpleegd op 1-11-2017.  https://www.zonne-
paneel.net/warmtepomp/systemen-voor-warmtepompen/ 

● Tabel isolatiewaarden en milieubelasting voor vloerisolatie (z.d.). Geraadpleegd op 28-11-

2017 https://houhetwarm.nl/isolatie/vloerisolatie/tabel-isolatiewaarden-en-
milieubelasting-voor-vloerisolatie/   

● Tegolasolare integreert zonnepaneel in dakpan (z.d.). Geraadpleegd op 10-10-2017. 
http://www.biojournaal.nl/artikel/1225/Tegolasolare-integreert-zonnepaneel-in-dakpan  

● The Archimedes Liam F1 Urban Wind Turbine. (2017). geraadpleegd op 24-11-2017 
https://kauilapele.wordpress.com/2014/06/17/energy-wars-and-the-archimedes-liam-f1-urban-
wind-turbine/  

● U-waarde (glas) en R-waarde (isolatie) (z.d.). Geraadpleegd op 17-10-2017. 
http://www.luchtdichtbouwen.nl/nieuws/u-waarde-en-r-waarde  

● Vandevoordt, S. (2013). Zonnecollector en PV-paneel in één. Geraadpleegd op 24-11-2017. 
https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/techniek/hernieuwbare-
energie/zonnepanelen/zonnecollector-en-pv-paneel-in-een/  

● Van m³ naar kWh. (z.d.). Geraadpleegd op 29-11-2017 
● http://www.energiemarktinformatie.nl/blog/van-m3-naar-kwh/  
● VELUX verduisterend rolgordijn op zonne-energie. (z.d.) Geraadpleegd op 28-11-2017. 

https://www.zonweringstunter.nl/read/verduisterend-gordijn-zonne-energie  
● Ventilatiesysteem (z.d.). Geraadpleegd op 20-10-2017. 

https://duurzaamwonen.nl/verduurzamen/ventilatiesysteem/  
● Vergleich Wärmesonden U-Sonde und Koaxial-Sonde (z.d.). Geraadpleegd op 30-11-2017.  
● http://www.forum-hausbau.de/regenerative-energien-60/vergleich-w228rmesonden-u-sonde-

und-koaxial-sonde/  

https://www.eigenhuis.nl/onderhoud/prijzenindicator/isolatie
https://www.bernheze.org/data/downloadables/3/3/2/beeldkwaliteitsplan-rodenburg.pdf
https://www.bernheze.org/data/downloadables/3/3/2/beeldkwaliteitsplan-rodenburg.pdf
https://houhetwarm.nl/isolatiematerialen/pur-en-pir/
https://www.morgofolietechniek.com/kennisbank/duurzame-isolatie/rc-berekenen
https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/regenwatergebruik-bij-woningen
https://www.verbouwkosten.com/regenwaterrecuperatie/
https://www.thearchimedes.com/
https://www.zonnepanelen-info.nl/zonnepanelen/rendement-zonnepanelen/
https://www.zonnepanelen-info.nl/zonnepanelen/rendement-zonnepanelen/
https://www.warmtepomp-info.nl/wp-content/uploads/2016/02/Apparatenlijst_Warmtepompen_12_januari_2016_Def.pdf
https://www.warmtepomp-info.nl/wp-content/uploads/2016/02/Apparatenlijst_Warmtepompen_12_januari_2016_Def.pdf
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/bereken-uw-subsidie
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/bereken-uw-subsidie
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/wonen/nieuwbouw/heeswijk-dinther/rodenburg/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/wonen/nieuwbouw/heeswijk-dinther/rodenburg/
https://www.isolatie-weetjes.nl/soorten-isolatie/
https://www.isolatie-weetjes.nl/soorten-isolatie/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/spouwmuurisolatie/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/spouwmuurisolatie/
https://www.bright.nl/stille-windmolen-voor-op-je-eigen-dak
https://www.zonnepaneelprijzen.nl/subsidie/
https://www.zonne-paneel.net/warmtepomp/systemen-voor-warmtepompen/
https://www.zonne-paneel.net/warmtepomp/systemen-voor-warmtepompen/
https://houhetwarm.nl/isolatie/vloerisolatie/tabel-isolatiewaarden-en-milieubelasting-voor-vloerisolatie/
https://houhetwarm.nl/isolatie/vloerisolatie/tabel-isolatiewaarden-en-milieubelasting-voor-vloerisolatie/
http://www.biojournaal.nl/artikel/1225/Tegolasolare-integreert-zonnepaneel-in-dakpan
https://kauilapele.wordpress.com/2014/06/17/energy-wars-and-the-archimedes-liam-f1-urban-wind-turbine/
https://kauilapele.wordpress.com/2014/06/17/energy-wars-and-the-archimedes-liam-f1-urban-wind-turbine/
http://www.luchtdichtbouwen.nl/nieuws/u-waarde-en-r-waarde
https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/techniek/hernieuwbare-energie/zonnepanelen/zonnecollector-en-pv-paneel-in-een/
https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/techniek/hernieuwbare-energie/zonnepanelen/zonnecollector-en-pv-paneel-in-een/
http://www.energiemarktinformatie.nl/blog/van-m3-naar-kwh/
https://www.zonweringstunter.nl/read/verduisterend-gordijn-zonne-energie
https://duurzaamwonen.nl/verduurzamen/ventilatiesysteem/
http://www.forum-hausbau.de/regenerative-energien-60/vergleich-w228rmesonden-u-sonde-und-koaxial-sonde/
http://www.forum-hausbau.de/regenerative-energien-60/vergleich-w228rmesonden-u-sonde-und-koaxial-sonde/


92 

● Verwarming huis (z.d.). Geraadpleegd op 29-11-2017 
● https://www.duurzaamthuis.nl/wp-content/uploads/2011/02/verwarming-huis.jpg  
● Vloerisolatie (z.d.). Geraadpleegd op 5-10-2017. https://huisfocus.nl/verbouwen-

onderhoud/isolatie/vloerisolatie/  
● Vloerisolatie (z.d.). Geraadpleegd op 6-10-2017. https://www.isolatie-weetjes.nl/vloerisolatie/  
● Warmtepompboiler 300 Liter (z.d.). Geraadpleegd op 10-12-2017.  
● https://zonneboilermagazijn.nl/warmtepomp-rvs-200l-boiler-1087  
● Warmtepompen (z.d.). Geraadpleegd op 15-11-2017. http://gd-

energy.be/vlaanderen/warmtepompen  
● Warmtepomp (z.d.). Geraadpleegd op 5-11-

2017https://duurzaamwonen.nl/verduurzamen/warmtepomp/  
● Warmte uit douchewater (2016). Geraadpleegd op 6-12-2017.  

https://www.waternet.nl/blog/tweede-leven-afvalwater/warmte-uit-douchewater/  
● Warmtewisselaars (z.d.). Geraadpleegd op 6-11-2017 

http://eduweb.eeni.tbm.tudelft.nl/TB241E/?warmtewisselaars  
● Waterbesparende douchekop (z.d.). Geraadpleegd op 23-10-2017. 

https://duurzaambouwloket.nl/ingrepen-waterbesparendedouchekop-2-2-4.html  
● Water besparen (z.d.). Geraadpleegd op 20-11-2017. 

https://www.duurzaamthuis.nl/water/water-besparen  
● Waterkringloop (z.d.). Geraadpleegd op 26-11-2017. 

https://www.lenntech.nl/waterkringloop.htm  
● Wat is duurzaamheid? (z.d.) Geraadpleegd op 25-11-2017. 

http://www.platformduurzaamheid.net/index.php?/Wat-is-Duurzaamheid/achtergrond-
duurzaamheid/wat-is-duurzaamheid.html  

● Wat is het verschil tussen woonoppervlakte en perceeloppervlakte. (z.d.) 
geraadpleegd op: 24-11-2017 https://help.funda.nl/hc/nl/articles/115002396288-
Wat-is-het-verschil-tussen-woonoppervlakte-en-perceeloppervlakte-  

● Windenergie (z.d.). Geraadpleegd op 10-12-2017 
● https://www.vastelastenbond.nl/energie/windenergie-alles-over-windmolens-in-nederland/  
● WTW ventilatie (z.d.). Geraadpleegd op 7-12-2017. http://www.wtw-filters.nl/wtw-

ventilatie/besparen-op-de-energiekosten-met-wtw  

●  Xenz upfall shower - Premium (z.d.). Geraadpleegd op 10-12-2017. 
http://www.upfallshower.com/upfall-premium.html  

● Zonneboiler voor de consument (z.d.). Geraadpleegd op 8-12-2017. 
https://www.hrsolar.nl/zonneboiler-consument  

● Zelfbouw: luchtverwarmer gemaakt van oude blikjes. (2009). Geraadpleegd op 28-11-2017.  
https://www.neoweb.nl/forum2/index.php?topic=5081.0  

● Zonneceldakpannen (z.d.). Geraadpleegd op 10-10-2017. 

http://www.zepbv.nl/algemeen/nieuws/ 
● Zonnecellen (z.d.). Geraadpleegd op 28-11-2017. https://www.zonnepanelen-

info.nl/zonnecellen/  
●  Zonnepanelen op zonwering (z.d.). Geraadpleegd op 9-11-2017. 

https://www.verbouwkosten.com/zonnepanelen/op-zonwering/  
● ZONNESTROOM | ZONNEPANELEN SYSTEEM DUNNE FILM 960 WATT (z.d.). 

Geraadpleegd op 11-12-2017 
● https://www.zonnepanelen.nl/zonnepanelen-dunne-film-960-systeem.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.duurzaamthuis.nl/wp-content/uploads/2011/02/verwarming-huis.jpg
https://huisfocus.nl/verbouwen-onderhoud/isolatie/vloerisolatie/
https://huisfocus.nl/verbouwen-onderhoud/isolatie/vloerisolatie/
https://www.isolatie-weetjes.nl/vloerisolatie/
https://zonneboilermagazijn.nl/warmtepomp-rvs-200l-boiler-1087
http://gd-energy.be/vlaanderen/warmtepompen
http://gd-energy.be/vlaanderen/warmtepompen
https://duurzaamwonen.nl/verduurzamen/warmtepomp/
https://www.waternet.nl/blog/tweede-leven-afvalwater/warmte-uit-douchewater/
http://eduweb.eeni.tbm.tudelft.nl/TB241E/?warmtewisselaars
https://duurzaambouwloket.nl/ingrepen-waterbesparendedouchekop-2-2-4.html
https://www.duurzaamthuis.nl/water/water-besparen
https://www.lenntech.nl/waterkringloop.htm
http://www.platformduurzaamheid.net/index.php?/Wat-is-Duurzaamheid/achtergrond-duurzaamheid/wat-is-duurzaamheid.html
http://www.platformduurzaamheid.net/index.php?/Wat-is-Duurzaamheid/achtergrond-duurzaamheid/wat-is-duurzaamheid.html
https://help.funda.nl/hc/nl/articles/115002396288-Wat-is-het-verschil-tussen-woonoppervlakte-en-perceeloppervlakte-
https://help.funda.nl/hc/nl/articles/115002396288-Wat-is-het-verschil-tussen-woonoppervlakte-en-perceeloppervlakte-
https://www.vastelastenbond.nl/energie/windenergie-alles-over-windmolens-in-nederland/
http://www.wtw-filters.nl/wtw-ventilatie/besparen-op-de-energiekosten-met-wtw
http://www.wtw-filters.nl/wtw-ventilatie/besparen-op-de-energiekosten-met-wtw
http://www.upfallshower.com/upfall-premium.html
https://www.hrsolar.nl/zonneboiler-consument
https://www.neoweb.nl/forum2/index.php?topic=5081.0
http://www.zepbv.nl/algemeen/nieuws/
https://www.zonnepanelen-info.nl/zonnecellen/
https://www.zonnepanelen-info.nl/zonnecellen/
https://www.verbouwkosten.com/zonnepanelen/op-zonwering/
https://www.zonnepanelen.nl/zonnepanelen-dunne-film-960-systeem.html


93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logboek 

 

Week Bijzonderheden planning logboek 

12-18 juni bijeenkomst 
uitleg en 
opdracht 
gekregen 

 Dinsdag 2e uur samen begonnen aan 
onderzoeksplan. 3 kwartier samen 
Donderdag 3e uur samen 
onderzoeksplan verder afgemaakt en 
besproken met de begeleider. 3 kwartier 
samen 
Vrijdag het 4e uur het onderzoeksplan 
verder uitgewerkt en ingeleverd. 3 
kwartier samen Onderzoeksplan 
goedgekeurd. 

19-25juni    

26juni-2juli 26jun:inleveren 
onderzoeksplan 
toetsweek 

  

3-9juli toetsweek   

10-16juli    

17juli-27aug zomervakantie    

28aug-3sep   
vrijdag: amy 
h1 par 1 
stephan h1 
par 2 en 3 

Donderdag 1e uur afgesproken om een 
plan te maken. 3 kwartier samen 
Amy: vrijdag 3 sep thuis aan H1 par 1 
gewerkt en H2. (deelvragen 12/15/16) 1 
uur amy 

4-10sep  vrijdag: amy 
h1 par 1 
stephan h1 
par 2 en 3 

Stephan: woensdag 7 sep het 8e uur 
gewerkt aan h1. 3 kwartier stephan 
Donderdag van 18.00 tot 19.30  gewerkt 
aan deelvragen h1.anderhalf uur 
stephan 
Amy: vrijdag 8 sep thuis aan H1 par 1 
(deelvraag 12) gewerkt. 1 uur amy 
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Amy: zaterdag 9 sep thuis H1 par 1 
(deelvraag 12 afgemaakt) half uur amy 

11-17sep  vrijdag: 
samen h2 

Amy: vrijdag 15 sep thuis excel bestand 
gemaakt. Begonnen aan H2. 1 uur amy 
Stephan: Vrijdag 15 sep gegevens in het 
excel bestand verwerkt. 1 uur stephan 

18-24sep  vrijdag: 
samen 15,16 
Deze week 
aan tekst 
van H2 
werken. 

vrijdag 22 september: na school samen 
aan tekst van H2 gewerkt. planning 
verder ingevuld en afspraken gemaakt. 
Samen besloten dat H3 over 
opofferingskosten vervalt. 2 uur samen 
Amy zelf: voorblad/poster gemaakt. half 
uur amy 
zondag 24 sep: Amy heeft gewerkt aan 
H2. Ze heeft de inleiding ervan 
geschreven en een paragraaf over 
opslag toegevoegd. Verder heeft ze aan 
par 1 gewerkt. 1 uur amy 

25sep-1okt  vrijdag: 
samen 15,16 
Deze week 
werken aan 
tekst van H2  
 

Donderdag 28 sep: amy thuis h2 par 1 
afgemaakt. half uur amy 
Vrijdag 29 sept: 
Stephan op school aan H2 Par 2 
gewerkt.3 kwartier stephan 
Samen overlegd over aanpak. 3 uur 
samen 

2-8okt  dinsdag 8e 
uur: 
afspreken 
met 
begeleider 
om 
vorderingen 
te bespreken 
donderdag: 
bespreken  
vrijdag: 
samen 
werken aan 
h2 
 

dinsdag: afgesproken met begeleider en 
vorderingen besproken. 3 kwartier 
samen 
Donderdag: samen besproken en 
keuzes gemaakt 3 kwartier samen 
Vrijdag: amy zelf aan h2 par 1 gewerkt 
h2 par 3 ontwerp duurzaam huis 
weggehaald. 1 uur amy 

9-15okt Stephan naar 
Londen ma-vr 
Amy 5 Dagdelen 
Op School 

werken aan 
h2 

Dinsdag: amy gewerkt aan h2  
inleiding h2 duurzaamheid. Amy 3 uur 

16-22okt Herfstvakantie 
Amy ma-vr weg 

werken aan 
h2 

Woensdag: Stephan gewerkt aan H2 van 
14.00 tot 15.30 1.5 uur Stephan 
Zondag: Stephan gewerkt aan H2 van 
10.00 tot 11.45. Stephan 2 uur. 
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23-29okt  h2 maandag: amy gewerkt aan H2 van 8:30 
tot 9:15 3 kwartier Amy 
donderdag: 1e uur samen vorderingen 
besproken samen 3 kwartier 

30okt-5nov  h2  

6-12nov Stephan Se 
week 

h3 vrijdag 10-11: samen 5 uur 

13-19nov  h3 dinsdag 14-11: amy 3 kwartier 

20-26nov  h3 maandag 20-11: amy 1 uur 
dinsdag 21-11: amy 2 uur aan H2 par 1, 
3 en 4 gewerkt. 
woensdag 22-11: amy anderhalf uur + 
amy 2 uur.+ amy 2 uur. 
Stephan 1 uur. 
donderdag 23-11: Samen 1 uur, amy 2 
uur 
Vrijdag 24-11: Amy 1 uur, Amy 1 uur, 
Amy 4 uur  
Zaterdag 25-11: Amy 4 uur  
Stephan 3 uur. + amy 1 uur 
Zondag 26-11: Samen 3 en een half uur. 

27nov-3dec deelvragen af aan verslag 
werken 

Maandag 27-11: Stephan 1 uur 
Dinsdag 28-11: Amy: 3 uur, samen 3 
uur, Stephan anderhalf uur, Amy 3 uur.  
woensdag 29-11: Amy: half uur  
Samen anderhalf uur, Amy 3 uur 
Donderdag 30-11: Stephan anderhalf 
uur, Amy 1 uur, Amy anderhalf uur 
Vrijdag 1-12: Amy 1 uur. 
Zondag 3-12: Amy 3 uur. Stephan 
anderhalf uur. Amy anderhalf uur 

4-10dec verslag af aan 
presentatie 
werken 

Maandag 4-12: Amy half uur, Amy 1 uur, 
Amy half uur. 
Dinsdag 5-12: Samen 3 kwartier 
Woensdag 6-12: Amy half uur, Stephan 
anderhalf uur, Amy half uur.  
Donderdag 7-12: Samen 3 kwartier. Amy 
3 kwartier.   
Vrijdag 8-12: Amy anderhalf uur; Amy 1 
uur 
Zondag 10-12: Samen 7 uur 

11-17dec  aan 
presentatie 
werken 

Maandag 11-12: Amy 3 kwartier.  
Stephan 2 en een half uur. Amy 1 uur. 
Donderdag 14-12: Stephan 2 uur. 
Vrijdag 15-12: Samen anderhalf uur aan 
presentatie gewerkt. 

18-24dec 21dec:presentati Afronden en  
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e 
22dec:inleveren 

inleveren 

 

 


