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Toelichting:
 

Dit Infoblad is voor bouwprofessionals, van beleidsmaker tot uitvoerder, en heeft als doel 
om u te informeren over het bouwen van energieneutrale scholen en kantoren.

Gebruiksaanwijzing:
 

Dit document leest het beste ‘online’ zodat u direct kunt doorklikken naar de voor u 
relevante onderwerpen.

Het bijna energieneutrale gebouw van CBW-Mitex - Zeist; Fotografie: Alexander van Berge / Art Director: 
Monique van der Reijden / Productie: DutchStyleCompany.nl

http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/cbw-mitex-hoofdkantoor
DutchStyleCompany.nl
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Inleiding
De gebouwde omgeving neemt ongeveer 35% van het totale Nederlandse energieverbruik 
voor haar rekening. Meer dan de helft van dit deel wordt in utiliteitsgebouwen zoals 
scholen en kantoren gebruikt. Het energieverbruik betreft zowel gebouwgebonden als 
niet-gebouwgebonden toepassingen zoals kantoorapparatuur (bron: Energie in Nederland 
2011). Energie, voornamelijk die uit fossiele bronnen, zal in de toekomst sterk in prijs 
stijgen vanwege de dreigende tekorten aan (betaalbare) fossiele energie in samenhang met 
de ‘voorzieningszekerheid’. Energieneutraal bouwen en renoveren is alleen daarom al hard 
nodig om de huisvesting betaalbaar te houden.  

Gezien de zeer forse omvang van de bestaande bouw in verhouding tot de huidige 
nieuwbouw (nieuwbouw maakt slechts enkele procenten uit van het totale bouwvolume) 
is vooral de omvorming van de bestaande bouw tot energieneutraal van groot belang. 
Dit om tot een wezenlijke energiebesparing op landelijke schaal te komen. ‘Natuurlijke 
momenten’ zoals grootschalig onderhoud en transacties (verkoop, nieuwe verhuur, 
verlenging huurcontract) zijn zeer geschikt om energieneutraliteit bespreekbaar te maken 
en vervolgens te concretiseren.

Zowel nieuwbouw als renovatie
In dit infoblad Energieneutrale scholen en kantoren vindt u in vogelvlucht informatie over 
alle aspecten van energieneutraal bouwen en renoveren van scholen en kantoren. 
Naast techniek komen ook proces, financiering en beheer + onderhoud in het kort aan de 
orde. In het Infoblad zijn verwijzingen opgenomen naar bronnen met meer uitgebreide 
informatie.

http://www.energie-nederland.nl/
http://www.energie-nederland.nl/
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Samenvatting
Energieneutrale gebouwen kennen veel voordelen, vooral op het gebied van comfort, 
exploitatie en milieu. De noodzaak om energieneutraal te bouwen en te renoveren neemt 
sterk toe: niet alleen vanwege de klimaatverandering maar ook vanwege de dreigende 
tekorten aan (betaalbare) fossiele energie in samenhang met de ‘voorzieningszekerheid’. 

De overheid sluit hierop aan met het beleid om de eis voor de EPC (Energie Prestatie 
Coëfficiënt) geleidelijk aan te verscherpen. Overeenkomstig Europees beleid mogen vanaf 
31 december 2020 alleen nog maar (bijna) energieneutrale gebouwen gebouwd worden. 
Wie nu energieneutraal bouwt, anticipeert dus op wettelijke verplichtingen en zorgt dat 
gebouwen in de toekomst hun waarde behouden. Daarbij mogen we de renovatie van 
scholen en kantoren beslist niet vergeten aangezien nieuwbouw slechts een bescheiden 
omvang heeft ten opzichte van de bestaande voorraad scholen en kantoren. Het blijkt 
dat met ingrijpende renovatie gelijke energieprestaties als met nieuwbouw haalbaar zijn. 
Renovatie kan dus een wezenlijke bijdrage leveren aan het terugdringen van het totale 
energieverbruik in de gebouwde omgeving. Een bijkomende milieuwinst van renoveren 
is het niet opnieuw hoeven maken van de fundering en het bouwskelet hetgeen een 
aanzienlijke materiaalbesparing oplevert.

Uit gerealiseerde energiezuinige projecten is veel te leren zoals blijkt uit de NESK projecten 
‘scholen’, de NESK projecten ‘kantoren’ en de Praktijkvoorbeelden Energiezuinige 
Utiliteitsbouw. De leerpunten hebben deels betrekking op het proces inclusief financiering, 
deels op concrete bouw- en installatietechnische maatregelen en deels op de gebruiksfase. 
Energieneutraal bouwen en renoveren vraagt om een integraal ontwerp, een zorgvuldig 
bouwproces, creatieve financieringsconstructies en een goede controle van de gerealiseerde 
energetische kwaliteit. 

Hoewel de meeste praktijkvoorbeelden nog niet volledig energieneutraal zijn, laten ze wel 
zien dat het mogelijk is om grote stappen voorwaarts te zetten binnen gangbare budgetten 
voor nieuwbouw of renovatie. Dit geldt zowel voor projecten waarbij partijen het gebouw 
voor eigen gebruik ontwikkelen en financieren als voor projecten waarbij ontwikkelaars en 
beleggers gebouwen voor de verhuur realiseren. In al deze situaties is het ontwikkelen van 
een nieuwbouw- of renovatieplan in nauwe samenspraak met de toekomstige gebruikers 
noodzakelijk voor een succesvolle route naar energieneutrale scholen en kantoren.

http://www.rvo.nl/sites/default/files/120625%20Infoblad%20Energieprestatiecontr%20Scholen%20%28NESK%29.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/Infoblad%20Prestatiecontracten%20Kantoren%20%28NESK%29.pdf
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energieneutraal-bouwen/energieneutrale-scholen-en-kantoren/praktijkverhalen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energieneutraal-bouwen/energieneutrale-scholen-en-kantoren/praktijkverhalen


5 | Infoblad Energieneutrale scholen en kantoren – Juni 2013

Leeswijzer

Wat vindt u in de hoofdstukken?:
•	 ‘Energieneutrale scholen en kantoren: Wat en Waarom?’ beschrijft de beschikbare 

technieken en concepten. 

•	 ‘Hoe realiseert u een energieneutrale school of een energieneutraal kantoor?’, gaat 
in op de procesmatige en technische kant van energieneutraal bouwen; met daarin 
de onderdelen: 
-     Procesaanpak: 
       • Procesroutes, Zoeken van Partners, Inrichting proces over de tijd 
-     Realisatie / technische uitvoering: 
       • Trias Energetica, Technische installatie per onderdeel, Hernieuwbare energie 
-     Beheer en onderhoud 

•	 ‘Financiering van energieneutrale scholen en kantoren’ belicht de financieel 
economische kant van dit onderwerp. 

•	 ‘Beleid en regelgeving’ gaat in op relevant beleid ten aanzien van dit onderwerp en 
geldende wet- en regelgeving, (inter)nationaal en lokaal. 

•	 ‘Aanvullende informatie’ geeft een overzicht van aanvullende (achtergrond)
informatie over instrumenten en hulpmiddelen, praktijk-voorbeelden, literatuur 
en dergelijke.
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Energieneutrale scholen en kantoren: 
Wat en Waarom? 
Wat is energieneutraal bouwen? - definitie

Over ‘energieneutraal’ in de gebouwde omgeving bestaan verschillende beelden. In het 
algemeen betekent dit dat in een gebouw of gebied het energiegebruik door fossiele 
brandstoffen wordt gecompenseerd door daar geproduceerde duurzame energie. In het 
Nationaal Plan Bijna-Energie Neutrale Gebouwen (BENG) is bepaald dat een volledig 
energieneutraal gebouw een EPC = 0 heeft. Verder gelden de regels van bepalingsmethode 
NEN 7120 en het Bouwbesluit. Dit houdt onder andere in dat alleen het gebouwgebonden 
energiegebruik wordt gewaardeerd in de energieprestatie. Verder kunnen gebiedsgebonden 
maatregelen - indien aan de orde - met de EMG worden gewaardeerd. 
 

TNT Green Office - Hoofddorp

http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/tnt-green-office
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Waarom energieneutrale scholen en kantoren? 
Energieneutrale gebouwen kennen veel voordelen, vooral op het gebied van comfort, 
exploitatie en milieu. Maar minstens zo belangrijk zijn het ‘groene’ imago en met name 
voor kantoren de gunstige waardeontwikkeling en de goede verhuurbaarheid. 
De voordelen toegelicht:

•    Een energieneutraal gebouw is gunstig voor het imago van een bedrijf of school; 
zo’n gebouw geeft ‘het goede voorbeeld’ en kan uitdragen waar een bedrijf of school 
voor staat in relatie tot duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Voor bedrijven die aan de bouw gerelateerd zijn, kan een duurzaam kantoor als 
voorbeeldproject dienen. Een duurzaam schoolgebouw kan voor de leerlingen (en 
ouders) een leerobject zijn; niets is inspirerender dan je eigen energieneutrale school!

 Zie voor meer achtergrondinformatie het onderzoek ‘Kansrijke vastgoedcombinaties voor 
verduurzaming’.

•    Een energieneutraal gebouw loopt vooruit op de toekomstige energie-eisen uit de 
Europese Richtlijn 2010/31/EU. Deze richtlijn zegt dat vanaf 31 december 2020 alle 
nieuwbouw tenminste ‘bijna energieneutraal’ (‘nearly zero energy buildings’) moet zijn. 
Overheidsgebouwen moeten dat vanaf 31 december 2018 zijn. Het Bouwbesluit volgt de 
Europese richtlijn. De partners van het Lente-akkoord hebben afgesproken dat vanaf 2015 
het commercieel vastgoed 50% energiezuiniger zal zijn dan volgens de bouweisen van 2007. 
Voor kantoorgebouwen bedroeg de EPC toen 1,3. In 2009 is deze aangescherpt naar 1,1.

•    Een energieneutraal gebouw behoudt daardoor langer zijn waarde. Voor kantoren 
betekent dit een hogere beleggingswaarde. Dat is de constatering van de beleggers in 
onder andere het project GouweZone. Uit onderzoek blijkt dat duurzame kantoren 
nu al een relatief hoge (huur)opbrengst hebben. In de huidige kantorenmarkt is 
energieneutraal bouwen daarom eigenlijk al een must.

•    Energieneutrale gebouwen hebben zeer lage energiekosten. Of de totale 
exploitatielasten (inclusief energie, rente en onderhoud) ook lager zijn, hangt niet 
alleen af van de te nemen maatregelen en de afschrijvingstermijn, maar ook van de 
financieringsconstructie. Voor specifieke informatie over financiering bij scholen zie  
de brochure ‘Financieringsconstructies Frisse Scholen in de praktijk’.

http://energiesprong.nl/wp-content/uploads/2011/08/Eindrapport-SEV-25-mei-2011.pdf
http://energiesprong.nl/wp-content/uploads/2011/08/Eindrapport-SEV-25-mei-2011.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:NL:PDF
http://www.lente-akkoord.nl
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/gouwezone
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main1/SiteWide/SiteWide4/EnergiezuinigKantoorLeidtTotHogereInkomsten.htm
http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Financiering%20zeer%20energiezuinig%20tot%20energieneutraal%20bouwen%20-%20jan%2712.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Financiering%20zeer%20energiezuinig%20tot%20energieneutraal%20bouwen%20-%20jan%2712.pdf
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• Het hoge comfort in energieneutrale gebouwen wordt bereikt door o.a. goede 
warmte-isolatie, kierdichting, zonwering en op de gebruiker afgestemde installaties 
voor verwarming, (passieve) koeling, ventilatie en verlichting. Het hoge comfort levert 
een goed ‘werkklimaat’ dat zorgt voor goede leer-/werkprestaties en een relatief laag 
ziekteverzuim zowel op scholen als kantoren. Uit onderzoek blijkt dat energiezuinige 
gebouwen een goed (‘gezond’) binnenmilieu kùnnen hebben. 

Zie de dossiers Klimaatverandering en Energiebesparing voor algemene informatie over nut 
en noodzaak van energiebesparing.

De Veldhuizerschool in Ede. Voorbeeld van passief bouwen. De school heeft uit eigen vermogen bijgedragen 
aan de extra kosten. Men vindt dit verantwoord omdat, na subsidie, de terugverdientijd zo’n vier jaar zal 
bedragen. Realisatie 2011.

http://www.rvo.nl/file/rapport-het-effect-van-ventilatie-op-de-cognitieve-prestaties-van-leerlingen-op-een-basisschoolpdf
http://www.rvo.nl/file/1773
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering?#ref-vrom
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energiebeleid/energiebesparing
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/veldhuizerschool
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Hoe realiseert u een energieneutrale school of een 
energieneutraal kantoor? 

Procesaanpak
Bij energieneutraal bouwen en renoveren is niet alleen de techniek en financiering van 
belang, maar zeker ook het proces. Proces- en systeeminnovaties zijn nodig, zolang 
energieneutraal bouwen en renoveren nog niet standaard zijn. Om het proces zelf vorm te 
geven zijn er zes belangrijke aanbevelingen:

Aanbeveling 1: Stel in een vroeg stadium de ambitie vast. Er zijn wel voorbeelden waarbij pas 
in een later stadium de ambitie voor  energieneutraliteit werd uitgesproken, zoals bij de 
renovatie van het gemeentehuis van Oss maar dat zijn eerder de uitzonderingen die de regel 
bevestigen. De kans dat alle bouwpartijen mee te krijgen zijn, is het grootst bij een zo vroeg 
mogelijk vaststellen van de ambitie.

Bij de renovatie van het gemeentehuis van Oss ging een enthousiast team aan de slag. 
Naarmate het project vorderde werd het resultaat steeds duurzamer. 

http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/gemeentehuis-oss
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/gemeentehuis-oss


Basisschool OBS De Wilgenstam in Rotterdam Schiebroek. De school werd dankzij een perfecte voorbereiding 
en samenwerking precies in de zomervakantie van 2011 grondig gerenoveerd, van G- naar A+-label. – Oude 
situatie (overzicht) – foto Eric Fecken

Basisschool OBS De Wilgenstam – Inhijsen nieuwe geïsoleerde 
gevelelementen (ruwbouw) – foto Eric Fecken

Basisschool OBS De Wilgenstam – Het casco wordt gestript – 
foto Eric Fecken

http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/obs-de-wilgenstam
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/obs-de-wilgenstam
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/obs-de-wilgenstam
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Aanbeveling 2: Communiceer de ambitie ten opzichte van de door de overheid gekozen 
definitie (Energieneutraal is EPC = 0). In deze definitie wordt alleen het gebouwgebonden 
energiegebruik meegeteld. In de markt zijn diverse initiatieven om ook het 
gebruikersgebonden energiegebruik mee te tellen. Deze initiatieven hebben dus een hogere 
ambitie dan energieneutraal en dat kan in de communicatie over het project tot uitdrukking 
komen. Meer informatie in het Infoblad ‘Energieneutraal bouwen: definitie & ambitie’.

Aanbeveling 3: Overweeg renovatie in plaats van nieuwbouw. Onderzoek wijst uit dat in beide 
gevallen het resultaat energieneutraal kan zijn. Daarvoor moet wel ingrijpend gerenoveerd 
worden. De totale milieubelasting over de levensduur van het gebouw kan bij deze renovatie 
lager uitkomen dan bij sloop en vervangende nieuwbouw. Dit wordt veroorzaakt door het 
aanzienlijk lagere gebruik van bouwmaterialen bij renovatie. Op zijn minst hoeft er immers 
geen fundering en skelet te worden gemaakt. De bouw van energieneutrale gebouwen 
veroorzaakt relatief veel milieubelasting over de totale levensduur. Het Provinciekantoor  
Noord-Holland in Haarlem en de Basisschool OBS De Wilgenstam in Rotterdam zijn goede 
voorbeelden van wat met renovatie bereikt kan worden. Meer informatie over renoveren of 
nieuwbouw:  
•    Eindrapport Kiezen voor nieuwbouw of het verbeteren van het huidige kantoor
•    Praktijktoets nieuwbouw of ingrijpend verbeteren

Aanbeveling 4: Maak budget vrij om de ambitie te realiseren. Dat hoeft geen extra geld te zijn, 
maar kan ook een deel zijn van een gebruikelijk budget. Zo is dat bijvoorbeeld gegaan bij de 
realisatie van de Watertoren in Bussum, het kantoor van Search in Amsterdam en het project 
huurkantoren aan de GouweZone. Bij scholen kan, om meer budget te krijgen, de gemeente 
bijvoorbeeld het onderhoudsbudget naar voren halen of kan de school dat doen met de 
exploitatiekosten; zie ook ‘Financieringsconstructies Frisse Scholen in de praktijk’.
Reserveer voldoende budget voor adviseurs. Zij moeten de mogelijkheid hebben om 
alternatieven af te kunnen wegen en extra berekeningen te kunnen maken. Binnen een 
standaard adviesbudget is daar nauwelijks ruimte voor. Bij het project TransPort op Schiphol 
is daar verstandig mee omgegaan. Is het budget te krap om de ambities te realiseren, dan 
zijn er tal van financieringsconstructies waardoor er toch extra mogelijkheden kunnen zijn.

Aanbeveling 5: Energieneutraal is nog geen gebruikelijk onderdeel van het programma van 
eisen. Partijen kunnen die eis daarom verschillend interpreteren. Probeer dat te voorkomen 
door duidelijke en continue communicatie van deze ambitie. Suggesties:
•    Neem de ambitie op in de werktitel van het project, bijvoorbeeld ‘Energieneutraal kantoor 

Zandhoek Oost’.
•    Zet een korte omschrijving met de gehanteerde ambitie ten opzichte van energieneutraal in de 

http://www.rvo.nl/sites/default/files/Infoblad%20Energieneutraal%20bouwen%20Definitie%20en%20ambitie%20april%202013.pdf
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energieneutraal-bouwen/publicaties/brochures-en-rapporten/bouwproces
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/provinciekantoor-noord-holland
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/provinciekantoor-noord-holland
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/obs-de-wilgenstam
http://www.agentschapnl.nl/content/eindrapport-kiezen-voor-nieuwbouw-het-verbeteren-van-het-huidige-kantoor
http://www.agentschapnl.nl/content/eindrapport-kiezen-voor-nieuwbouw-het-verbeteren-van-het-huidige-kantoor
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energieneutraal-bouwen/publicaties/brochures-en-rapporten/bouwproces
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energieneutraal-bouwen/publicaties/brochures-en-rapporten/bouwproces
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/watertoren-bussum
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/search-ingenieursbureau-c2c
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/gouwezone
http://www.ezine.agentschapnl.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/frisse-scholen/publicaties/praktijkverhalen
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/transport-transavia-hoofdkantoor
http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Financiering%20zeer%20energiezuinig%20tot%20energieneutraal%20bouwen%20-%20jan%2712.pdf


Basisschool OBS De Wilgenstam – Afbouw van de buitengevel – foto Eric Fecken

Basisschool OBS De Wilgenstam – Nieuwe situatie (overzicht) – foto Eric Fecken

http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/obs-de-wilgenstam
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/obs-de-wilgenstam
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inleiding en samenvatting van alle belangrijke documenten zoals Programma van Eisen (PvE), 
bouwaanvraag, bestek, contracten met adviseurs, financiers, kopers/huurders en uitvoerenden.

•    Maak energieneutraal een vast agendapunt op alle vergaderingen (managementteam, 
bouwteam etc.) Zet het niet op het eind van de agenda maar ergens vooraan.

•    Zorg dat er in het ontwerp- of bouwteam / managementteam / projectteam iemand 
speciaal verantwoordelijk is voor deze ambitie. Zoals de constructeur verantwoordelijk 
is dat het gebouw zal blijven staan, de architect voor het realiseren van het ruimtelijke 
programma en de esthetiek en de projectleider voor de planning en de financiën.

 De meest voor de handliggende partij daarvoor is een speciale duurzaam bouwen-
adviseur of een bouwfysicus. Zij hebben de expertise om afwegingen te maken tussen 
bouwkundige en installatietechnische maatregelen en kunnen daarbij ook de gebruiker 
en de gebruikersapparatuur betrekken. Enthousiasme is van primair belang voor deze 
persoon. Deze adviseur kan deel uitmaken van het bouwteam zoals bijvoorbeeld bij de 
renovatie van het Provinciekantoor Noord-Holland in Haarlem het geval was. Maar de 
adviseur kan ook rechtstreeks,  juist los van het ontwerp- of bouwteam, de opdrachtgever 
adviseren. Hiervoor is gekozen bij het kantoorgebouw TransPort op Schiphol-Oost. Dit 
met het idee dat de adviseur de opdrachtgever objectiever zal adviseren dan anders (als lid 
van het ontwerpteam) het geval zal zijn; de ervaring was positief.

•    Laat de duurzaam bouwen-adviseur (of andere duurzaam bouwen-verantwoordelijke) in 
alle gevallen ook tijdens de uitvoering nauw betrokken blijven bij het project. Dit om de 
duurzaamheid te blijven bewaken.

Aanbeveling 6: Organiseer de samenwerking in ontwerp- en bouwteams. Energieneutraal 
heeft nog vaak onbekende consequenties voor alle disciplines. Door goede samenwerking 
komen die consequenties naar boven en zijn ze oplosbaar. Zie het infoblad ‘Integraal 
ontwerpen’. Schakel eventueel een bureau in voor teambuilding en communicatie zoals 
bij de bouw van het gebouw voor het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in 
Wageningen is gebeurd.

Procesroutes, van ontwerp t/m beheer
Met de bovenstaande zes aanbevelingen, zijn er vele procesroutes om de ambitie te 
realiseren en een ‘circle of blame’ te doorbreken. Onder dit laatste wordt verstaan: Het naar 
elkaar wijzen door betrokken partijen waarom iets niet lukt, in dit geval energieneutraal 
bouwen. 

Belangrijk in het bouwproces is het onderscheid in de wijze waarop de verantwoordelijk-
heden worden verdeeld tussen de diverse betrokken partijen. Bijgaande afbeelding geeft 
hiervan een overzicht. Zie ook ‘Innovatieve samenwerking belangrijker dan technieken’.

http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/provinciekantoor-noord-holland
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/transport-transavia-hoofdkantoor
http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Integraal%20ontwerpen%20-%20vs%20jan%2712.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Integraal%20ontwerpen%20-%20vs%20jan%2712.pdf
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/nederlands-instituut-voor-ecologie-nioo-knaw
http://www.duurzaamgebouwd.nl/visies/20090717-koplopers-doorbreken-circle-of-blame
http://www.energieoverheid.nl/2011/11/02/opinie-innovatieve-samenwerking-belangrijker-dan-technieken/
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Mogelijke procesroutes zijn:

Integraal ontwerpteam; uitvoering na aanbesteding
•    De opdrachtgever maakt een beknopt Programma van Eisen (PvE) waarin de ambitie 

duidelijk verwoord is.  
•    De opdrachtgever stelt een ontwerpteam samen dat het PvE uitwerkt en een geïntegreerd 

ontwerp en bestek maakt. 
•    De opdrachtgever besteedt aan. 
•    De aannemer voert het ontwerp uit waarbij het volledige ontwerpteam als ondersteuning 

voor de uitvoerders beschikbaar blijft. 

Omdat de aannemer en installateur het eerste deel van het proces niet hebben meegemaakt, 
is extra aandacht voor overdracht van de ambitie en de beweegredenen achter de gemaakte 
keuzes nodig. In eerste instantie voor het bureau van de aannemer/installateur (calculators, 
werkvoorbereiders en dergelijke). Dat voorkomt al teleurstelling als een aannemer/
installateur met een in zijn ogen gelijkwaardige oplossing komt die de ambitie juist volledig 
teniet doet. In tweede instantie ook voor de uitvoerenden. Als mensen weten waarom 
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betrokken blijven bij het project. Dit om de duurzaamheid te blijven 
bewaken. 

Aanbeveling 6: Organiseer de samenwerking in ontwerp- en bouwteams. 
Energieneutraal heeft nog vaak onbekende consequenties voor alle 
disciplines. Door goede samenwerking komen die consequenties naar boven 
en zijn ze oplosbaar. Zie het infoblad 'Integraal ontwerpen' [LINK 
www.agentschapnl.nl/content/infoblad-integraal-ontwerpen]. Schakel 
eventueel een bureau in voor teambuilding en communicatie zoals bij de 
bouw van het gebouw voor het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-
KNAW) [LINK www.agentschapnl.nl/content/een-gebouw-dat-leeft] in 
Wageningen is gebeurd. 

Procesroutes, van ontwerp t/m beheer 
Met de bovenstaande zes aanbevelingen, zijn er vele procesroutes om de 
ambitie te realiseren en een 'circle of blame' [LINK
http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/circle-blame] te 
doorbreken. Onder dit laatste wordt verstaan: Het naar elkaar wijzen door 
betrokken partijen waarom iets niet lukt, in dit geval energieneutraal 
bouwen.  

Belangrijk in het bouwproces is het onderscheid in de wijze waarop de 
verantwoordelijkheden worden verdeeld tussen de diverse betrokken 
partijen. Bijgaande afbeelding geeft hiervan een overzicht. Zie ook 
'Innovatieve samenwerking belangrijker dan technieken [LINK
www.agentschapnl.nl/actueel/nieuws/innovatieve-samenwerking-
belangrijker-dan-technieken].

Afb. 4: Overzicht van de diverse vormen voor het organiseren van het 
bouwproces. Vaak worden de diverse procesvormen met de volgende letters 
aangegeven (zie ook hieronder bij procesroutes): ontwerp-design (D); 
bouw-build (B); (technisch) onderhoud-maintain (M); exploitatie-operate 
(O); financiering-finance (F). Bron schema: www.scsb.nl [LINK

Overzicht van de diverse vormen voor het organiseren van het bouwproces. Vaak worden de diverse 
procesvormen met de volgende letters aangegeven (zie ook hieronder bij procesroutes): ontwerp-design (D); 
bouw-build (B); (technisch) onderhoud-maintain (M); exploitatie-operate (O); financiering-finance (F).  
Bron schema: www.scsb.nl (deze site geeft specifieke informatie voor het onderwijs).

Overzicht van de diverse vormen voor het organiseren van het bouwproces. Vaak worden de diverse 
procesvormen met de volgende letters aangegeven (zie ook hieronder bij procesroutes): ontwerp-design (D); 
bouw-build (B); (technisch) onderhoud-maintain (M); exploitatie-operate (O); financiering-finance (F).  
Bron schema: Servicecentrum Scholenbouw.
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bijvoorbeeld kierdichting nodig is, zijn ze eerder bereid daar ook aandacht aan te besteden. 
Omdat er tijdens de bouw steeds nieuwe partijen op de bouw verschijnen moet die 
voorlichting waarschijnlijk een paar keer herhaald worden. Deze procesgang is gebruikt bij 
het project de Watertoren in Bussum.

Integraal bouwteam inclusief uitvoerende partijen
•   De opdrachtgever maakt een uitgebreid Programma van Eisen (PvE).
•    De opdrachtgever formeert een uitgebreid bouwteam met alle adviseurs en uitvoerende partijen. 
De partijen in het bouwteam zullen meestal ook een deel van het uiteindelijke werk 
uitvoeren. Dat bepaalt dus al deels de uitkomst: met een installateur erbij zal het niet snel 
een installatie-arm gebouw worden, met een betonbouwer is de kans op houtskeletbouw 
verkeken! Houd bij de keuze van de partijen daar dus zo goed mogelijk rekening mee.

Ontwerp- en bouwopdracht aan één partij (DB-design+build)
•    De opdrachtgever maakt een compleet en waterdicht Programma van Eisen (PvE). 
•    De opdrachtgever besteedt ontwerp en bouw uit aan één partij. 
Dit vereist wel een zeer sterke opdrachtgever die tijdens het proces voldoende tegenwicht 
kan bieden. Na de garantieperiode zijn alle kosten en problemen immers weer voor hem.
Deze procesgang is in hoofdlijnen gevolgd bij het kantoren/expositiegebouw Villa Flora op 
het Floriade-terrein in Venlo. 

Ontwerp-, bouw- en onderhoudsopdracht aan één partij (DBM-design+build+maintain)
•    De opdrachtgever maakt een compleet en waterdicht Programma van Eisen (PvE). 
•    De opdrachtgever besteedt ontwerp, bouw en onderhoud uit aan één partij.
Doordat de opdrachtnemer ook verantwoordelijk is voor de onderhoudskosten gedurende 
langere tijd, is de kans op een kwalitatief hoogwaardig gebouw groter dan normaal. 
Deze procesgang is toegepast bij de nieuwbouw voor de Dienst Sociale Zaken en Werk in 
Groningen. 

Ontwerp-, bouw-, onderhouds- en exploitatieopdracht aan één partij (DBMO-
design+build+maintain+operate)
•    De opdrachtgever maakt een compleet en waterdicht Programma van Eisen (PvE). 
•    De opdrachtgever besteedt ontwerp, bouw, onderhoud en exploitatie uit aan één partij.
Tot de exploitatie kunnen ook niet-technische diensten behoren, zoals verhuur aan derden. Het 
zal duidelijk zijn: er worden steeds hogere eisen gesteld aan de waterdichtheid van het contract.
Ontwerp-, bouw-, onderhouds- en exploitatieopdracht plus financiering aan één  
partij (DBFMO-design+build+finance+maintain+operate)
Ook de financiering wordt aan de opdrachtnemer, die vaak uit meerdere partijen zal 

http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/watertoren-bussum
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/villa-flora
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/nieuwbouw-dienst-sociale-zaken-en-werk
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bestaan, uitbesteed. Zie www.rijksvastgoedbedrijf.nl voor meer informatie over ervaringen 
met deze vorm. Ook dit vraagt om een zeer sterke opdrachtgever zoals de rijksoverheid. 
Controle tijdens het proces blijft van belang voor een goede gebouwkwaliteit en 
gebouwprestatie. Een handleiding daarvoor is te vinden op de RVO-website.

Deze procesgang is gebruikt bij het Ministerie van Financiën en bij de ‘Kempkensberg DUO 
en Belastingdienst’ in Groningen. Maar ook bij een relatief klein renovatieproject als de 
Basisschool OBS De Wilgenstam in Rotterdam.

Huren van een nieuw of bestaand gebouw waarbij je als huurder tijdens de bouw/
renovatie aanschuift of zelf het initiatief neemt.
Doordat je als huurder nauw betrokken bent, is het schuiven tussen servicekosten en 
kale huur geen probleem. De ‘split incentive’ (= situatie waarbij kosten en baten niet 
goed verdeeld zijn tussen huurder en verhuurder) tussen die twee is daardoor makkelijk 
oplosbaar. Door een langere huurperiode af te spreken kan de belegger een hogere 
investering in energiezuinigheid verantwoorden. Een goed energielabel versterkt de 
onderhandelingspositie van de verhuurder om een hogere huur te kunnen vragen.

Een nuttige handleiding voor een duurzaam huurcontract is de ‘Leidraad Green Lease’.  
Deze procesgang is gebruikt bij GasTerra, TNT Green Office (huurder nam initiatief ) en 
Project Gouwezone (huurder schoof tijdens de bouw aan).

Prestatiecontracten/’outscourcing’ en ‘ESCo’s’
Het risico op onverwacht energieverbruik of onderhoudskosten is af te dekken 
door het ontwerp, de aanleg en het beheer van de gebouwinstallaties uit te 
besteden (‘outscourcing’), bijvoorbeeld aan een energy service company (‘ESCo’). 
Prestatiecontracten kunnen in allerlei procesroutes toegepast worden. Meer informatie 
in de Infobladen:
•    Infoblad Ervaringen met energieprestatiecontracten voor kantoren (NESK) 
•    Infoblad Ervaringen met energieprestatiecontracten voor scholen (NESK) 

http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-diensten/z/zakendoen-met-het-rijksvastgoedbedrijf/inhoud/contractvormen/publiek-private-samenwerking-pps
http://www.rvo.nl/sites/default/files/Leidraad%20Prestatiecontracten%20Beheer%20en%20onderhoud%20gebouwen%20vs3.0%20mrt13.pdf
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/ministerie-van-financi%C3%ABn
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/kempkensberg-duo-en-belastingdienst
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/kempkensberg-duo-en-belastingdienst
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/obs-de-wilgenstam
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/duurzame-gebouwen/gebouwfasen/transactie
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/greenlease-triodos-gasterra
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/tnt-green-office
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/gouwezone
http://www.rvo.nl/sites/default/files/Infoblad%20Prestatiecontracten%20Kantoren%20%28NESK%29.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/120625%20Infoblad%20Energieprestatiecontr%20Scholen%20%28NESK%29.pdf
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Zoeken van partners
Dit is afhankelijk van het risico dat de opdrachtgever wil lopen en hoe innovatief hij zich opstelt:
•    Het minste risico loop je als opdrachtgever door met een aanbieder van een kant-en-

klaar concept in zee te gaan. Je weet dan al van te voren wat je krijgt. Helaas, aanbieders 
van complete energieneutrale concepten zijn er op de kantoren- en scholenmarkt in 
Nederland nog niet. Wel in het buitenland.

•    Door te kijken welke partijen al aansprekende voorbeeldprojecten hebben gerealiseerd 
en daaruit een keuze te maken kan het risico vergaand beperkt worden. Daarmee blijft 
energieneutraal bouwen wel binnen een beperkte groep van deskundigen.

•    Mits voldoende gemotiveerd kunnen alle serieuze bouwpartijen energieneutrale 
kantoren of scholen realiseren, mits dat vooraf duidelijk gevraagd wordt. Het verdient 
aanbeveling minimaal één partij met ervaring in het team te hebben. Die kan de andere 
partijen dan voldoende de richting wijzen. Voorbeeld: gemeentehuis van Bronckhorst.

•    Bij een DBFMO-contract kiest de markt de partijen. Maar als opdrachtgever zal je toch 
willen controleren of het team van de aanbieder wel in staat is om het gestelde doel te 
halen. Bovenstaande aandachtspunten blijven dus wel gelden. 

Inrichting van het proces over de tijd
Hiervoor kunnen de processtappen uit de KopStaart Aanpak van het Lente-akkoord gebruikt 
worden. Die stappen zijn weliswaar in eerste instantie bedoeld voor woningbouw, maar 
in hoofdlijnen ook geschikt voor scholen- en kantoren. De KopStaart aanpak geeft in 
checklistvorm voor alle bouwfasen, van initiatief t/m gebruik, aandachtspunten voor 
een duurzaam resultaat: energiezuinig, een goed binnenklimaat en een goede kwaliteit. 
Bijzonder is de aandacht voor de (gecertificeerde) controle van de kwaliteit bij oplevering  
en voor de voorlichting over het juiste gebruik van installaties en andere voorzieningen. 

De brochure ‘Energiezuinige gebouwen met een goed binnenklimaat’ geeft globale 
handvatten voor energiezuinige gebouwen, ook verdeeld over de diverse bouwfasen. 

Het ‘Stappenplan verduurzaming kantoren’ is als informatieportaal nuttig. Afhankelijk 
van uw vraag, kennisniveau, uitgangs- of eigendomssituatie kunt u achtereenvolgens de 
verschillende stappen doorlopen of direct doorklikken naar het voor u relevante onderwerp.

De certificeringmethode die noodzakelijk is om het BREEAM-certificaat te krijgen, kan 
ook helpen om het proces in de tijd te verhelderen en te structureren. Zie BREEAM-NL 
Nieuwbouw en Renovatie.

http://www.BOB-x.DE/
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/gemeentehuis-bronckhorst
http://www.lente-akkoord.nl/kopstaart/
http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Energiezuinige%20Gebouwen%20met%20een%20goed%20binnenklimaat_juni%202010.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Stappenplan%20verduurzaming%20kantoren%20factsheet%20sept%202010.pdf
http://www.breeam.nl/nieuwbouw/procedure_nieuwbouw
http://www.breeam.nl/nieuwbouw/procedure_nieuwbouw
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Realisatie / Technische uitvoering
Trias Energetica
Een belangrijke leidraad om een kostenefficiënt en duurzaam resultaat te bereiken is de 
(vernieuwde) Trias Energetica. Te onderscheiden zijn:
Stap 1 Beperk de energievraag. 
Stap 2 a)    Gebruik energie uit reststromen.
 b)    Gebruik hernieuwbare (duurzame) energiebronnen.
Stap 3  Vermijd eindige (fossiele) energiebronnen; indien gebruik hiervan onvermijdelijk  
 is, gebruik ze dan zeer efficiënt en (bij energieneutraliteit) compenseer dit op  
 jaarbasis met 100% hernieuwbare (duurzame) energie.

De eerste stap is gericht op (steden)bouwkundige maatregelen die de vraag verminderen, 
dat wil zeggen passieve maatregelen die geen hulpenergie vragen. Stedenbouwkundige 
maatregelen, zoals oriëntatie op de zon, en bouwkundige maatregelen, zoals: goed 
isoleren en hoge luchtdichtheid. Stap 2a en b en stap 3 zijn hieronder toegelicht bij 

Het gemeentehuis van de Gemeente Bronckhorst in Hengelo (Gld) is een voorbeeld van Passief bouwen 
met (dus) veel aandacht voor stap 1 uit de Trias Energetica: hoge isolatie waarden voor de schil (Rc = 6,5), 
drievoudige beglazing met bovendien geïsoleerde luiken; stap 2a: warmteterugwinning uit ventilatielucht; 
stap 2b: 500 m2 PV-panelen en WKO-installatie voor warmte en koude; stap 3: slimme regeltechniek voor 
installaties en isolatieluiken.

http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/gemeentehuis-bronckhorst
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‘Technische installatie per onderdeel’. Zie verder het Infoblad Trias Energetica en 
energieneutraal bouwen.

Technische installatie per onderdeel
De benodigde technieken om een energieneutraal gebouw te maken zijn in principe 
voorhanden. Bijgaande diagrammen laten zien dat er een aantal grote verbruiksposten zijn 
waar in elk geval de aandacht naar toe moet gaan. Een beleid om het autogebruik terug te 
dringen kan daar onderdeel van uitmaken. De locatiekeuze en het aanbieden van een goede 
fietsenstalling met voorzieningen kan daarbij helpen. Het aanpakken van de grote posten 
laat overigens onverlet dat ook de kleine posten aandacht vragen. Vaak is daar eenvoudig 
winst te halen. 

Bij het ontwerp van energieneutrale school- of kantoorgebouwen is het van belang te 
beseffen dat gebouwen circa 2500 uur per jaar in gebruik zijn en 6000 uur buiten gebruik. 
Beide perioden moeten geoptimaliseerd worden in één ontwerp. Bij het gemeentehuis 
van Bronckhorst is dat bijvoorbeeld opgelost met geïsoleerde luiken zodat buiten de 
gebruikstijden alle warmte of koude binnen blijft.
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Zie verder het Infoblad Trias Energetica en energieneutraal bouwen [LINK
www.agentschapnl.nl/content/infoblad-trias-energetica].

[FOTO gemeentehuis Bronckhorst] 

Afb. 5: Het gemeentehuis van de Gemeente Bronckhorst [LINK
www.agentschapnl.nl/sites/default/files/bijlagen/Gemeentehuis%20Bronckhor
st_0.pdf] in Hengelo (Gld) is een voorbeeld van Passief bouwen met (dus) 
veel aandacht voor stap 1 uit de Trias Energetica: hoge isolatie waarden voor 
de schil (Rc = 6,5), drievoudige beglazing met bovendien geïsoleerde luiken; 
stap 2a: warmteterugwinning uit ventilatielucht; stap 2b: 500 m2 PV-panelen 
en WKO-installatie voor warmte en koude; stap 3: slimme regeltechniek voor 
installaties en isolatieluiken. 

Technische installatie per onderdeel 
De benodigde technieken om een energieneutraal gebouw te maken zijn in 
principe voorhanden. Bijgaande diagrammen laten zien dat er een aantal 
grote verbruiksposten zijn waar in elk geval de aandacht naar toe moet gaan. 
Een beleid om het autogebruik terug te dringen kan daar onderdeel van 
uitmaken. De locatiekeuze en het aanbieden van een goede fietsenstalling met 
voorzieningen kan daarbij helpen. Het aanpakken van de grote posten laat 
overigens onverlet dat ook de kleine posten aandacht vragen. Vaak is daar 
eenvoudig winst te halen.  

Bij het ontwerp van energieneutrale school- of kantoorgebouwen is het van 
belang te beseffen dat gebouwen circa 2500 uur per jaar in gebruik zijn en 
6000 uur buiten gebruik. Beide perioden moeten geoptimaliseerd worden in 
één ontwerp. Bij het gemeentehuis van Bronckhorst [LINK 
www.agentschapnl.nl/sites/default/files/bijlagen/Gemeentehuis%20Bronckhor
st_0.pdf] is dat bijvoorbeeld opgelost met geïsoleerde luiken zodat buiten de 
gebruikstijden alle warmte of koude binnen blijft. 

Verdeling van het energieverbruik naar functies en beslissers in een imaginair referentiekantoor. Alle stromen 
zijn omgerekend naar primaire energie. Om energieneutraliteit te bereiken, zullen diverse beslissers bij de 
opdrachtgever/ontwikkelaar en gebruikers (zoals facilitair managers en financieel directeuren) betrokken 
moeten worden bij het opstellen van het programma van Eisen. 4 posten (*) uit de legenda zitten niet in 
de EPC (van circa 0,9 voor deze referentie) verwerkt. In de beoordeling volgens GreenCalc wordt woon-
werkverkeer in de mobiliteitsmodule wél meegenomen. In deze afbeelding is hiervoor een gemiddelde afstand 
van 6 km aangehouden die met de auto wordt afgelegd. 

Verdeling van het energieverbruik naar functies en beslissers in een imaginair referentiekantoor. Alle stromen 
zijn omgerekend naar primaire energie. Om energieneutraliteit te bereiken, zullen diverse beslissers bij de 
opdrachtgever/ontwikkelaar en gebruikers (zoals facilitair managers en financieel directeuren) betrokken 
moeten worden bij het opstellen van het programma van Eisen. 4 posten (*) uit de legenda zitten niet in 
de EPC (van circa 0,9 voor deze referentie) verwerkt. In de beoordeling volgens GreenCalc wordt woon-
werkverkeer in de mobiliteitsmodule wél meegenomen. In deze afbeelding is hiervoor een gemiddelde afstand 
van 6 km aangehouden die met de auto wordt afgelegd. 

http://www.rvo.nl/sites/default/files/Infoblad%20Trias%20Energetica%20en%20energieneutraal%20bouwen-juni%202013.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/Infoblad%20Trias%20Energetica%20en%20energieneutraal%20bouwen-juni%202013.pdf
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/gemeentehuis-bronckhorst
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/gemeentehuis-bronckhorst
http://www.greencalc.com/
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 Hieronder wordt in het kort elk onderdeel van de diagrammen behandeld. Uitvoeriger 
informatie is bijvoorbeeld te vinden in de Toolkit Duurzame Kantoren. Voor 
installatietechniek is een groot aantal ISSO-publicaties verkrijgbaar.

Verwarming
Tijdens de gebruiksuren is er een grote interne warmtebelasting van apparatuur, mensen en 
verlichting. De meeste zon-instraling is ook in die tijd. Idealiter staat buiten de gebruikstijden 
alle apparatuur uit met uitzondering van de noodverlichting. Bij een goed geïsoleerd kantoor 
of schoolgebouw met een vraaggestuurd ventilatiesysteem is er tijdens gebruik vrijwel altijd 
een overschot aan warmte. Buiten de gebruikstijden is er in de winter wel warmte nodig, ook 
al staat dan de ventilatie op zijn laagste stand. Door voldoende bereikbare warmtebuffering 
in het gebouw te maken kan het overschot uit de gebruiksperiode benut worden voor de 
rest van de tijd. Vandaar de populariteit van betonkern-activering. Warmtebuffering kan ook 
in fase-veranderingsmateriaal, zogenaamde PCM’s (Phase change materials), plaatsvinden. 
Daarmee kan in een bestaand gebouw of in een licht gebouw toch een grote warmtebuffering 
gerealiseerd worden. Voor een laag verbruik is een goede regeling van verwarmen en 
ventileren op basis van de momentane behoefte noodzakelijk.
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Afb. 6: Verdeling van het energieverbruik naar functies en beslissers in een 
imaginair referentiekantoor. Alle stromen zijn omgerekend naar primaire 
energie. Om energieneutraliteit te bereiken, zullen diverse beslissers bij de 
opdrachtgever/ontwikkelaar en gebruikers (zoals facilitair managers en 
financieel directeuren) betrokken moeten worden bij het opstellen van het 
programma van Eisen. 4 posten (*) uit de legenda zitten niet in de EPC (van 
circa 0,9 voor deze referentie) verwerkt. In de beoordeling volgens 
GreenCalc [LINK www.greencalc.com] wordt woon-werkverkeer in de 
mobiliteitsmodule wél meegenomen. In deze afbeelding is hiervoor een 
gemiddelde afstand van 6 km aangehouden die met de auto wordt afgelegd.  

Afb. 7: Verdeling van het energieverbruik naar functies en beslissers in een 
imaginaire referentie basisschool met 480 leerlingen en een vloeroppervlak 
van 2.800 m2. Alle stromen zijn omgerekend naar primaire energie. De 
laatste 3 posten (*) uit de legenda zitten niet in de EPC (van circa 0,9 voor 
deze referentie) verwerkt. Bij de post verkeer is ervan uitgegaan dat 15% 
van de leerlingen met de auto worden gebracht over een gemiddelde afstand 
van 2 km. 

Hieronder wordt in het kort elk onderdeel van de diagrammen behandeld. 
Uitvoeriger informatie is bijvoorbeeld te vinden in de Toolkit Duurzame 
Kantoren [LINK www.toolkitonline.nl/toolkit-duurzame-kantoren.8152.lynkx].
Voor installatietechniek is een groot aantal ISSO-publicaties [LINK
www.isso.nl/producten/isso-winkel/] verkrijgbaar. 
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http://www.toolkitonline.nl/toolkit-duurzame-kantoren.8152.lynkx
http://www.isso.nl/producten/isso-winkel/
http://www.peutz.nl/actualiteiten/nieuws/betonkernactivering-op-zoek-naar-balans
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Ventilatoren
Het energieverbruik voor ventilatoren is in energiezuinige gebouwen vaak een erg grote 
post. Eén van de oorzaken hiervan is de toepassing van gebalanceerde ventilatie in systemen 
met een te hoge luchtweerstand. Een zorgvuldig ontwerp en een zorgvuldige uitvoering 
kunnen het verbruik beperkt houden. Een andere oplossing is het gebruik van decentrale 
systemen zoals bijvoorbeeld aangebracht in het kantorencomplex Park Phi in Enschede en 
in de Basisschool OBS De Wilgenstam in Rotterdam. Bij de renovatie van deze school zijn 
decentrale CO2-gestuurde ventilatie-units met warmteterugwinning aangebracht.

Een andere voor de handliggende oplossing is hybride ventilatie met CO2-sturing onder het 
motto: ‘natuurlijk als het kan, mechanisch als het moet’.

Het gebouw van Tromp Medical in Castricum heeft CO2-gestuurde natuurlijke ventilatie. 
Er zijn gegolfde panelen (zie foto in het te downloaden artikel magazine P+) toegepast 
om de binnenkomende lucht te geleiden en geluid te absorberen. Daardoor blijft de 
gebouwmassa in het plafond bereikbaar als warmte- en koudebuffer.

Warmtapwater
De gebruikelijke oplossing voor warm tapwater bij kantoren en scholen is de installatie van 
elektrische boilers. Deze gebruiken relatief veel energie. Door een geclusterde plaatsing 
van de warm tapwaterpunten komen alle zuiniger varianten in beeld zoals HR-geisers, 
warmtepompboilers en zonneboilers. Wanneer er ook gedoucht wordt (bijv. gymzaal), 
liggen deze varianten zeker voor de hand.

Pompen
Deze zijn niet altijd te vermijden. Zorg voor een laag drukverlies in het systeem en een 
vraagafhankelijke regeling. Pas alleen A-label pompen toe.

Koeling
In ons klimaat is actieve koeling vrijwel niet nodig mits er voldoende zonwering  is,  
slim geventileerd wordt (zomernachtventilatie) en de interne warmte-productie 
(apparatuur, verlichting) beperkt blijft. Dit is toch al noodzakelijk om het 
elektriciteitsverbruik te beperken vanwege de gewenste energieneutraliteit. Met een  
‘hoog temperatuur’ afgiftesysteem zoals plafondkoeling of betonkernactivering kan  
zonder koelmachine vanuit een WKO (warmte/koude-opslag in de bodem) extra gekoeld 
worden.

http://www.parkphi.nl/
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/obs-de-wilgenstam
http://www.trompmedical.com/over-tromp.html
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Bevochtiging
Bevochtiging is in een energiezuinig kantoor of schoolgebouw niet nodig (bron Literatuur-
onderzoek gebouwgebonden gezondheid, comfort, productiviteit en ziekteverzuim in 
relatie tot energiegebruik, BBA Binnenmilieu in opdracht van SenterNovem). 

Droge lucht in de winter wijst op over-ventilatie zoals die vroeger standaard was. Klachten 
over ‘te droge lucht’ zijn vaak toe te schrijven aan vervuiling van de lucht door bijvoorbeeld 
vervuilde filters in het ventilatiesysteem; de lucht is in werkelijkheid dus niet te droog.

Bij het NIOO-KNAW gebouw in Wageningen is een groot deel van de zonbelaste gevels voorzien van luifels 
met een groot overstek. Dit overstek dient om de hoogstaande zomerzon te weren en daarmee de koellast 
aanzienlijk te beperken. De luifels verhinderen echter niet dat er soms sprake is van lichthinder bij een 
lage zonnestand. Daar is binnenzonwering noodzakelijk. De WKO (warmte/koude-opslag) zorgt voor de 
benodigde koeling – foto Guy Ackermans.

http://issuu.com/nlduurzaamvastgoed/docs/literatuuronderzoek_gebouwgebonden_gezondheid__com
http://issuu.com/nlduurzaamvastgoed/docs/literatuuronderzoek_gebouwgebonden_gezondheid__com
http://issuu.com/nlduurzaamvastgoed/docs/literatuuronderzoek_gebouwgebonden_gezondheid__com
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/nederlands-instituut-voor-ecologie-nioo-knaw
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Verlichting
Maximaliseren van daglicht zonder lichthinder en warmteoverlast in de zomer is hiervoor de 
eerste stap.  Dit kan bijvoorbeeld via hoge ramen, daklichten, lichtgeleiders of lichtplanken. 
De laatste zijn toegepast in o.a. de Stedelijke Scholengemeenschap Nehalennia in 
Middelburg. Zie ook ‘100% Schoonlicht in scholen - Ontwerphandreikingen’.
Regeling van kunstlicht op aanwezigheid van personen en daglicht is de volgende stap. 
Met werkplekverlichting wordt voorkomen dat op plekken waar dat niet nodig is, toch een 
hoog verlichtingsniveau aanwezig is. Voor kunstverlichting moet de zuinigste armatuur-
lamp combinatie gekozen worden. Dat zal meestal LED-verlichting zijn, volop toegepast in 
bijvoorbeeld het gebouw van NIOO-KNAW in Wageningen. Zuinige verlichting is ook qua 
investering en onderhoud het voordeligst.

Bij het TNT Green Office in Hoofddorp hebben de trappen een voorname, uitnodigende, plek in  
het atrium gekregen. – foto door Alexander Berge

http://www.lichtopbinnenklimaat.nl/?p=project&project=nehalenniamiddelburg
http://www.lichtopbinnenklimaat.nl/?p=research
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/nederlands-instituut-voor-ecologie-nioo-knaw
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/tnt-green-office
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Lift 
Hoewel liften niet opgenomen zijn in het EPG-rekenmodel wordt de keuze voor een lift wel 
tijdens bouw of renovatie gemaakt en ligt veertig jaar vast. Zorg dat de trap in de looplijn ligt 
om het gebruik van de lift te ontmoedigen. Traplopen is ook gezonder! Kies de lift zorgvuldig 
op energiegebruik, stel eisen  (VDI 4707) en test het verbruik bij oplevering. 

Kantine (niet in EPC)
Kantineapparatuur wordt ook voor een lange tijd aangeschaft. Aandacht voor 
energiebesparing is hier nog erg nieuw, maar er zijn wel goede mogelijkheden met 
besparingen van 50 % of meer. Informeer daarnaar bij verschillende aanbieders. Kies ook 
zorgvuldig in overleg met degenen die de kantine bemensen. Als die nog niet bekend zijn, 
koop dan nog niets. Veel kantines staan vol met apparatuur die niet passend is. 

Kantoorapparatuur (niet in EPC)
Niet-energie-efficiënte kantoorapparatuur verhoogt de koelbehoefte van een gebouw. Extra 
aandacht telt daarom dubbel. Zuinige apparatuur kost meestal weinig of niets extra’s. Zie 
www.eu-energystar.org voor efficiënte kantoorapparatuur. Zorg voor watergekoelde servers 
of serverruimten en gebruik de warmte van die servers om warm tapwater te maken.

Verkeer (niet in EPC)
Door een slimme locatiekeuze, bijvoorbeeld nabij openbaar vervoer, is het verkeer per auto 
te verminderen. Zorg zowel bij scholen als kantoren voor goede fietsenstallingen, die zijn 
goedkoper dan een parkeerplaats. Een bewaakte stalling bij middelbare scholen kan tot 
aanzienlijke toename van het fietsgebruik leiden zoals in Den Haag bleek. 

In o.a. het beoordelingsprogramma voor duurzaamheid BREEAM worden aan o.a. de 
volgende criteria punten toegekend: 
•    aanbod openbaar vervoer
•    afstand tot basisvoorzieningen (bijv. supermarkt)
•    fietsenstalling
•    vervoersplan en parkeerbeleid.

http://www.liftinstituut.nl/
www.eu
http://www.eu-energystar.org/
http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&section=Kennisbank&mode=detail&repository=De+groei+kan+echt+schrikbarend+zijn
http://www.breeam.nl/nieuwbouw/procedure_nieuwbouw
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Hernieuwbare (duurzame) energie
Om het resterende energieverbruik op te wekken of te compenseren staan de volgende 
technieken ter beschikking die in de SBR-publicatie ‘Duurzame energie in nieuwbouw 
utiliteitsgebouwen’ uitvoeriger zijn toegelicht:
• PV-panelen Op daken, maar ook op het zuiden gerichte gevels aangebracht, mits geen 

beschaduwing optreedt. Bij de renovatie van het Provinciekantoor Noord-Holland krijgt 
het gebouw 1000 m2 zonnepanelen. Ook vaste zonwerende luifels zijn vaak geschikt voor 
het bevestigen van PV. Het beschikbare oppervlak is beperkt, daarom is het van belang eerst 
te besparen. Zo verbruikt een gangbaar zuinig ontwerp uit de Toolkit Duurzame Kantoren 
37 kWh/m2 vloer per jaar exclusief kantoorapparatuur, lift, kantine en woonwerkverkeer. 
Daarvoor is 0,3 m2 optimaal georiënteerd PV-paneel van de nieuwste generatie nodig. 
Willen we dat op het dak kwijt dan mag het gebouw niet meer dan drie lagen hoog zijn.

• Lokale (gebouwgebonden) windmolens. Let op dat de molen echt in de volle, vrije wind staat. 
Houd rekening met specifieke randvoorwaarden in verband met de fysieke ruimte, 
bijvoorbeeld in geval van wieken dat de onderzijde daarvan ruim 6 meter boven obstakels in 
een straal van 20 keer de wiekdiameter uit moet komen. Vraag garanties aan de leverancier.

•    WKK (warmte kracht koppeling) op bio-olie (zoals bij het kantoorgebouw de Watertoren 
in Bussum) of andere biomassa. De biomassa moet meestal per vrachtwagen aangevoerd 
worden, bij een middelgroot gebouw al snel één keer per maand. Zorg voor een goede 
veilige opstelplek voor deze vrachtauto. 

•    Houtketels Hout is een volumineuze brandstof. Daar moet ruimte voor zijn, ook voor de 
aanvoer. Er is keuze uit pellets (kleine korrels uit geperst zaagsel), snippers van verschillende 
afmetingen of stammetjes. De eerste twee kunnen automatisch verwerkt worden als in een 
normale cv-ketel. Pelletketels zijn beschikbaar vanaf zeer kleine vermogens. Houtsnippers 
en stammetjes zijn goedkoop als ze in de buurt te krijgen zijn. Zorg daarbij voor een vast 
leveringscontract, er zijn namelijk veel kapers op de kust. 

•    WKO (warmte/koude-opslag in de bodem. Voorbeeld: het Focus-Huygens College in 
Heerhugowaard. In de opslag is het temperatuurniveau rond de 10 °C. Dit is in de zomer 
direct bruikbaar voor koeling, in de winter alleen in combinatie met een warmtepomp. Let 
er op dat die elektriciteit of gas verbruikt. De pompen in het bodemcircuit gebruiken zowel 
in de zomer als in de winter elektriciteit. Voorkom dat er in de warmtepomp een elektrisch 
verwarmingselement geïntegreerd zit.

http://www.sbr.nl/producten/publicaties/duurzame-energie-in-nieuwbouw-utiliteitsgebouwen-1
http://www.sbr.nl/producten/publicaties/duurzame-energie-in-nieuwbouw-utiliteitsgebouwen-1
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/provinciekantoor-noord-holland
http://www.toolkitonline.nl/toolkit-duurzame-kantoren.8152.lynkx
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/watertoren-bussum
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/focus-huygens-college
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Provinciekantoor Noord-Holland: panorama impressie

Provinciekantoor Noord-Holland: bestaande gevel. Het Provinciekantoor Noord-Holland ondergaat 
een ingrijpende verduurzaming van Energielabel G naar A++. Het provinciekantoor omvat ca. 1.000 
werkplekken en is een van de NESK-voorbeeldprojecten (NESK = Naar Energieneutrale Scholen en Kantoren). 
De provincie heeft de zeer hoge ambities voor de renovatie zorgvuldig geborgd, zowel vanaf het begin tijdens 
de aanbesteding van bouwpartijen, en later ook tijdens het ontwerp- en bouwproces, en werkt met een 
uitgebreid communicatietraject voor omwonenden en voor de eigen medewerkers. De oplevering van het 
gebouw staat gepland voor december 2012.

http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/provinciekantoor-noord-holland
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/provinciekantoor-noord-holland
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•    Seizoenswarmte-opslag met relatief hoge temperaturen (globaal 40 à 50 °C), bijvoorbeeld 
afkomstig van zonnecollectoren. Zo’n opslag kan alleen op een flinke schaal gerealiseerd 
worden omdat de verliezen over een half jaar anders te groot worden. Door de opslag 
enkele honderden meters onder de aardkorst te situeren, wordt gebruik gemaakt van 
de hoge temperatuur daar en is het verlies dus minimaal. Wel neemt het vermogen van 
pompen sterk toe. Voorbeeld:  NIOO-KNAW in Wageningen.

•    (Diepe) aardwarmte Warmteonttrekking uit zeer diepe aardlagen vanaf 2 km. Het 
temperatuurniveau is zo hoog dat daar direct mee verwarmd kan worden. Alleen geschikt 
voor grote complexen of een hele wijk. Hoge investering en lange realisatietijd. Let op 
het energieverbruik van de pompen. 

Aanbeveling: 
Kijk niet alleen naar de mogelijkheden op gebouwniveau, maar ook naar die van de 
omgeving. Er zijn dan misschien meer kansen voor bijvoorbeeld het gebruik van restwarmte 
of het gezamenlijk gebruik van warmte- en koude-opslag. Het Christiaan Huygens College 
in Eindhoven levert bijvoorbeeld warmte aan de omgeving. Zie ook de website van de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ‘Energie in Gebiedsontwikkeling’.

Energieneutraal renoveren
Het bovenstaande t.a.v. techniek geldt in hoofdlijnen ook voor renovatie. Gerenoveerde 
scholen of kantoren kunnen net zo zuinig zijn als nieuwbouw, mits de renovatie ingrijpend 
is. Zie bijvoorbeeld de basisschool ‘OBS De Wilgenstam’ in Rotterdam, het kantoor ‘de 
Tempel’ in Den Haag, het gebouw van het Wereld Natuur Fonds in Zeist, het hoofdkantoor 
van FrieslandCampina in Amersfoort en het hoofdkantoor van DHV, eveneens in 
Amersfoort. Voor dit laatste voorbeeld: zie ook www.bouwkosten.nl.

Het dak van het paviljoen bij de Watertoren in Bussum is deels voorzien van zonnepanelen en deels van een begroeid dak.

http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/nederlands-instituut-voor-ecologie-nioo-knaw
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/christiaan-huygens-college
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/gebiedsontwikkeling
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/obs-de-wilgenstam
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/de-tempel-monumentaal-kantoorgebouw
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/de-tempel-monumentaal-kantoorgebouw
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/wnf-hoofdkantoor
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/friesland-campina
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/dhv-hoofdkantoor
http://www.bouwkosten.nl/nieuws/aantrekkelijk-duurzaam-renoveren
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Overige aandachtspunten
Uit onderzoek blijkt dat energiezuinige gebouwen een goed (‘gezond’) binnenmilieu  
kùnnen hebben. Maar dat is niet per definitie zo: een goed doordacht, ‘integraal’ ontwerp 
is noodzakelijk. Het bouwkundige en het installatietechnische ontwerp moeten op elkaar 
afgestemd zijn waarbij bovendien de gebruiker en beheerder centraal moeten staan. Dat wil 
zeggen: een installatie die eenvoudig te bedienen en te controleren is en die inspeelt op een 
energie-efficiënte vervulling van de wensen.

Kwaliteitsborging
Het is sterk aan te bevelen om bij de oplevering de afgesproken kwaliteit te (laten) keuren, 
zowel bouwkundig als installatietechnisch. Meer informatie over dit laatste aspect geeft de 
factsheet ‘Functioneel Controleren, Inregelen en Beproeven’ (FCIB). De ‘KopStaart Aanpak’ 
geeft over beide aspecten handvatten, hoewel die aanpak voor de woningbouw bedoeld is.

Beheer en onderhoud 
Tijdens de gebruiksfase moet er voor gezorgd worden dat de energieprestatie op peil blijft. 
De kwaliteitstest die gedaan zijn bij de oplevering zijn daarbij leidend.

Documentatie
De gebouw- en installatiegegevens moeten goed gedocumenteerd zijn om het beheer te 
faciliteren. Deze gegevens moeten ook steeds bijgehouden worden. 

Inregelen
Energieneutrale gebouwen hebben vaak bijzondere installaties. Neem ruim de tijd voor het 
inregelen hiervan. Voor warmte/koude-opslag kan dat makkelijk een jaar duren zoals dat 
bijvoorbeeld bij het gebouw van Search in Amsterdam het geval was. Reserveer voor het 
inregelen ook budget. Dat betaalt zich terug. 
 

Monitoring
Voor goed beheer is zorgvuldige monitoring van belang. Houd het energieverbruik met 
regelmatige tijdsinterval in de gaten: Minimaal eens per maand om voldoende snel 
te kunnen reageren als het verbruik uit de pas loopt. Het verdient aanbeveling om de 
metingen te splitsen in een aantal onderdelen zoals verwarming, hulpenergie verwarming, 

http://www.rvo.nl/file/1773
http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/FCIB%20-%20factsheet%20VROM-RGD%20jan%2710.pdf
http://www.lente-akkoord.nl/kopstaart/
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/search-ingenieursbureau-c2c
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verlichting, gebruiksapparatuur en kantine. Automatische monitoringsapparatuur is 
relatief voordelig. Tijdsintervallen worden daarmee sterk verkort en er zijn meer gegevens 
beschikbaar om de oorzaak van afwijkingen te achterhalen. Daarmee kunnen vaak ook 
automatisch ‘rapportages’ gemaakt worden of een alarm bij plotselinge overschrijding 
van het verwachte verbruik. Bij het gebouw TransPort op Schiphol maakt monitoring van 
de prestaties een wezenlijk onderdeel uit van het huurcontract. Het heeft voordelen om 
de monitoringsapparatuur niet in een gebouwbeheersysteem in te bouwen vanwege de 
eenvoud.

Technisch onderhoud
Zorgvuldig en deskundig technisch onderhoud is noodzakelijk. Daarbij moet het 
oorspronkelijke ontwerp leidend zijn. Technische verbeteringen zijn natuurlijk mogelijk, 
mits passend in het ontwerp.

Wijzigingen en verbouwingen
Ook hierbij moet het oorspronkelijke ontwerp leidend zijn.

Het onderhoud en het beheer kunnen per onderdeel uitbesteed worden. De 
gebouwgebruiker of de -eigenaar blijft daarbij verantwoordelijk voor het uiteindelijke 
resultaat. Er kan echter ook een prestatiecontract afgesproken worden bijvoorbeeld met 
een ESCo (Energy Service Company). Een interessant voorbeeld hiervan is de ESCo voor 
zwembaden in Rotterdam.

Bij twijfel aan de prestaties kunnen de kwaliteitskeuringen tijdens de gebruiksfase herhaald 
worden.

Meer informatie
•    zie ook bij Procesroutes voor diverse contractvormen waarvan ‘beheer en onderhoud’ 

onderdeel kunnen uitmaken
•    duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMOP)
•    www.slimme-energie.nl met diverse instrumenten zoals maatregelenlijsten voor 

energiebesparing, o.a. één specifiek voor kantoren en één voor onderwijs 
•    IPS - Installatie Performance Scan: instrument voor het verbeteren van klimaatinstallaties

http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/transport-transavia-hoofdkantoor
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/duurzame-gebouwen/financiering-en-outsourcing/escos
http://www.strukton.nl/projecten/rotterdamse-zwembaden-esco/
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/duurzame-gebouwen/gebouwfasen/beheer-en-onderhoud/slim-onderhoud
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/duurzame-gebouwen/gebouwfasen/beheer-en-onderhoud
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/installatie-performance-scan
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Financiering van energieneutrale scholen 
en kantoren

Aan het realiseren van een (vrijwel) energieneutraal gebouw zijn over het algemeen 
kosten verbonden. Belangrijke vragen zijn:
•    Hoe kunnen deze investeringskosten verrekend worden met lagere energielasten, 

zodanig  dat dit alle partijen voordeel oplevert? Deze vraag speelt extra in geval 
van huur waarbij traditioneel de verhuurder de investeringen moet doen en de 
huurder de baten heeft. Deze problematiek van ongelijke verdeling tussen kosten 
en baten wordt vaak aangeduid met de term ‘split incentive’.

•    In welke mate worden de exploitatielasten beperkt?
•    Hoe worden risico’s van bijvoorbeeld tegenvallende energieprestaties afgedekt?
•    Worden er extra gunstige condities voor het ‘werk- of lesklimaat’ gecreëerd?

Ook in een ‘slechte’ markt is energieneutraal bouwen van scholen en kantoren 
mogelijk, zie bijvoorbeeld de kantoren Watertoren in Bussum en Wereld Natuur 
Fonds in Zeist.

Over de financiering van energieneutraal bouwen is een afzonderlijk Infoblad 
beschikbaar. Ook in de Toolkit Duurzame Kantoren is veel informatie te vinden, 
onder andere ramingen over benodigde investeringen in euro’s per m2 vloer- 
oppervlak voor bepaalde maatregelen bij een bepaalde EPC-score. Voor scholen  
geeft de brochure ‘Financieringsconstructies Frisse Scholen in de praktijk’ veel 
informatie over energiebesparing en verbetering van de kwaliteit van de  
binnenlucht, zowel voor nieuwbouw als renovatie.

Meer informatie
•    Naar Energieneutrale Scholen - De UKP-NESK scholen in de initiatieffase
•    Naar Energieneutrale kantoren - De UKP-NESK kantoren in de initiatieffase
•    Geïntegreerde contractvormen - een introductie; Rijksgebouwendienst, 2008;  
      met info over o.a. DBFMO - Design-Build-Finance-Maintain-Operate
•    Marktstudie CO2-besparingpotentieel ESCo’s in utiliteitsbouw; BuildDesk Benelux,  
      in opdracht van Agentschap NL, 2011
•    Database energiezuinig gebouwd

http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/watertoren-bussum
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/wnf-hoofdkantoor
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/wnf-hoofdkantoor
http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Financiering%20zeer%20energiezuinig%20tot%20energieneutraal%20bouwen%20-%20jan'12.pdf
http://www.toolkitonline.nl
http://www.rvo.nl/sites/default/files/Financieringsconstructies%20frisse%20scholen%20in%20de%20praktijk%20-%20apr10.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/120625%20Infoblad%20Energieprestatiecontr%20Scholen%20%28NESK%29.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/Infoblad%20Prestatiecontracten%20Kantoren%20%28NESK%29.pdf
http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-diensten/z/zakendoen-met-het-rijksvastgoedbedrijf/inhoud/contractvormen/publiek-private-samenwerking-pps
http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/CO2-potentieel%20%20Esco%20U-bouw%20-%20rapport%2024jan%2711.pdf
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energieneutraal-bouwen/initiatieven-database
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Beleid en regelgeving
Overheidsbeleid

Vanaf 31 december 2020 moet volgens de Europese Richtlijn 2010/31/EU alle nieuwbouw 
tenminste ‘bijna energieneutraal’ zijn. Twee jaar eerder, dus vanaf 31 december 2018, 
moeten alle nieuwe overheidsgebouwen dat al zijn.

Zie verder voor het overheidsbeleid voor energieneutraal bouwen de webpagina Beleid 
Overheid.

Wet- en regelgeving
Een energieneutraal gebouw moet net zoals andere gebouwen voldoen aan het 
Bouwbesluit. Per 01-04-2012 is het Bouwbesluit herzien. De huidige EPC-eisen (die al  
eerder van kracht waren) bedragen voor kantoren maximaal 1,1 en voor onderwijsgebouwen 
maximaal 1,3 (zie artikel 5.2 Bouwbesluit). Er is geen specifieke wet- en regelgeving voor 
energieneutrale gebouwen.

Zie voor de wet- en regelgeving die ook relevant is voor energieneutraal bouwen:
•    NEN 7120 (EPG – Energie Prestatie Gebouwen): nieuwe norm voor  
      bepalingsmethode energieprestatie van nieuwbouw en bestaande bouw
•    EPBD 
•    Zie ook de Herziening EPBD (‘Recast EPBD’), waarin de verplichting tot ‘nearly  
      zero energy buildings’ in 2020 is opgenomen.

Verschil EPG en EPC:
De EPG is iets anders dan de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De norm  
EPG geeft de bepalingsmethode aan, de EPC geeft het niveau aan waaraan het gebouw 
minimaal moet voldoen. De EPC wordt berekend met de EPG.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:NL:PDF
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energieneutraal-bouwen/beleid-overheid
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energieneutraal-bouwen/beleid-overheid
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energieprestatie-nieuwbouw-epn
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energielabel-installatiekeuringen/wet-en-regelgeving
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energielabel-installatiekeuringen/wet-en-regelgeving
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Aanvullende informatie
Instrumenten en hulpmiddelen

•    BREEAM-NL
 Methode om via checklists de totale milieubelasting te bepalen gedurende het totale proces van ontwerp tot 

en met sloop. Goede procesbegeleider. Leid tot een certificaat van 1 t/m 5 sterren. Aan de certificering moet 
vanaf het begin van het ontwerp gewerkt worden om een goede score te kunnen halen.

•    GREENCALC+ 
 Een uitgebreide methode om milieubelasting van een gebouw te bepalen. Levert MIG-score (tussen 150 

en 1100). Kan gebruikt worden bij Duurzaam Inkopen door overheden. Kan op elk moment van het 
bouwproces ingevoerd worden.

• GPR Gebouw 
  Methode om milieubelasting van een gebouw te bepalen in rapportcijfer (tussen 6  en 10) voor vijf 

thema’s. Kan gebruikt worden bij Duurzaam Inkopen door overheden.

• EPG / rekenprogramma voor EPC
 De ultieme test of gebouw een EPC van nul haalt. Er is een schat aan technieken met de randvoorwaarden 

in verwerkt.

• Toolkit Duurzame Kantoren (2 delen), 2009 
 Omvangrijk naslagwerk met veel nadruk op verstandige procesaanpakken. De gepresenteerde concepten 

zijn nog niet energieneutraal.

• Programma van eisen Frisse Scholen 
 Deze leidraad is in eerste instantie gericht op een optimaal binnenmilieu, maar daarbij is ook een beperkt 

energiegebruik (alleen al vanwege de kosten) essentieel. Bestemd voor opdrachtgevers van nieuw- en 
verbouw van scholen (schoolbesturen en gemeenten) bij het realiseren van Frisse Scholen.

• Oplevertoets Frisse Scholen 
 Checklist behorende bij genoemd programma van eisen.

• KopStaart Aanpak
 Checklist om duidelijke afspraken te maken over o.a. duurzaam bouwen-kwaliteit, zorgvuldige uitvoering 

en controle tijdens uitvoering; is bedoeld voor woningbouw, maar ook voor utiliteitsbouw nuttig.

http://www.breeam.nl/
http://www.greencalc.com/
http://www.gprgebouw.nl/website/
http://www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energieprestatie-nieuwbouw-epn
http://www.toolkitonline.nl/toolkit-duurzame-kantoren.8152.lynkx
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/frisse-scholen/programma-van-eisen
http://www.rvo.nl/file/4244
http://www.lente-akkoord.nl/kopstaart/
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• Leidraad prestatiecontracten - Beheer en Onderhoud gebouwen
 Geeft informatie over diverse contractvormen.

• Leidraad Green Lease
 Geeft informatie over ‘groene’ huurcontracten.

• Stappenplan Verduurzaming kantoren
 Stappenplan met ‘links’ naar veel bronnen, zowel voor renovatie als nieuwbouw.

• Rekentool Verkenning verduurzaming kantoren

• Rekentool Verkenning verduurzaming onderwijsgebouwen 

• IPS - Installatie Performance Scan 
Instrument voor het verbeteren van klimaatinstallaties.

Praktijkvoorbeelden
Voorbeelden van gerealiseerde projecten die volgens berekening (bijna) ‘energieneutraal’ of 
‘CO2-neutraal’ zullen zijn:

Database Voorbeeldprojecten
•    Bijna 100 innovatieve nieuwbouw en renovatie utiliteitsbouwprojecten van 

energiezuinig tot energieneutraal in de Database Energie & Gebouwde Omgeving.

•    Enkele voorbeelden van gerealiseerde projecten die volgens berekening (bijna) 
‘energieneutraal’ of ‘CO2-neutraal’ zijn:

Nieuwbouw
•    Christiaan Huygens College – Eindhoven; CO2-neutrale en energieleverende school, 

onder andere door toepassing van een Energiedak. Het overschot aan energie kan 
gebruikt worden voor de woningen en de sporthal in de nabije omgeving. 

•    Schoolgebouw Het OdyZee – Goes; als eerste schoolgebouw voorzien van het Passief 
Bouwen keurmerk; na plaatsing van 500 m2 PV-panelen energieneutraal (nu nog EPC 
van 0,54); zeer goed geïsoleerd, gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning, 
warmtepomp op lucht en zonneboiler.

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/duurzame-gebouwen/financiering-en-outsourcing/prestatiecontracten
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/duurzame-gebouwen/gebouwfasen/transactie
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/duurzame-gebouwen/sectoren/kantoren
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/duurzame-gebouwen/sectoren/kantoren
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/frisse-scholen/publicaties/tools
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/installatie-performance-scan
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energieneutraal-bouwen/projecten
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/christiaan-huygens-college
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/odyzee
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•    Kempkensberg DUO en Belastingdienst – Groningen; hoge duurzaamheidsambities (CO2-
neutraal) gehaald mede dankzij het DBFMO-contract met een looptijd van twintig jaar. 
Het project is o.a. voorzien van een bio-WKK (warmtekrachtkoppeling). 

•    Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) – Wageningen; een hoge ambitie op 
duurzaamheid: zeer energiezuinig, o.a. met hoge temperatuur (45 - 40 °C) bodemopslag 
op 300 m diepte en hybride ventilatie; biologische zuivering van afvalwater en 
vegetatiedak deels ingericht op experimenten.

 
•    Gemeentehuis Bronckhorst – Hengelo (Gld); zeer energiezuinig door o.a. warmte/

koude-opslag (WKO), PV-panelen en zeer goede warmte-isolatie waaronder 
drievoudig glas, opvallend zijn de luiken die ook als zonwering dienst doen; de eerste 
energieverbruikcijfers geven inderdaad een zeer laag verbruik aan. 

•    Search Ingenieursbureau: C2C – Amsterdam; kantoor geïnspireerd op de Cradle to 
Cradle-principes, zonder aanvullend budget. Het kantoor levert meer energie op dan 
het gebruikt door o.a. hoge isolatiewaarden en hernieuwbare energie (PV-cellen, 
energieheipalen, twee windmolens). 

•    Villa Flora – Venlo / Floriade 2012; zie ook www.villaflora.nl; combinatie van kantoren 
en expositieruimte in atrium; energiezuinig door o.a. passieve zonne-energie, warmte/
koude-opslag (WKO), PCM-units (‘phase change material’) en PV-panelen; er is een kleine 
biovergistingscentrale waarbij het gas voor de cv-ketel gebruikt wordt. 

•    TNT Green Office – Hoofddorp; samenwerking van huurder TNT met consortium 
TRIODOS-OVG; duurzaam ontwerp, bouw, beheer, beleggen en onderhoud levert hoge 
duurzaamheidseisen (CO2-neutraal). 

Renovatie / combinatie renovatie en nieuwbouw
•    Basisschool OBS De Wilgenstam – Rotterdam Schiebroek; zie ook  

www.wilgenstam.nl; in de zomervakantie volledig gerenoveerd, van G- naar A+-label; 
o.a. door WKO-installatie (warmte/koude-opslag), LTV (lage temperatuurverwarming 
via vloer en vloerkoeling), decentrale CO2-gestuurde gebalanceerde ventilatie met 
warmteterugwinning en 300 m2 PV-panelen.

•    Watertoren – Bussum; GreenCalc+ -score (MIG) van ruim 1000. Voorziet volledig in de 
eigen energiebehoefte; hergebruik van afvalwater en geen rioolaansluiting. Het project 
bestaat uit een gerenoveerde watertoren en een nieuw paviljoen. 

http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/kempkensberg-duo-en-belastingdienst
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/nederlands-instituut-voor-ecologie-nioo-knaw
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/gemeentehuis-bronckhorst
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/search-ingenieursbureau-c2c
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/villa-flora
http://www.villaflora.nl
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/tnt-green-office
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/obs-de-wilgenstam
http://www.agentschapnl.nl/content/naar-energieneutrale-scholen-de-ukp-nesk-scholen-de-initiatieffase
http://www.wilgenstam.nl
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/watertoren-bussum
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•    Gemeentehuis – Oss; energetisch aangepakt van label G- naar A+ door o.a. een WKO-
installatie (warmte/koude-opslag) en PV-panelen in gevel en op dak; de WKO-installatie 
wordt geleased; ook hoge GPR-score van 8,4.

•    De Tempel – Den Haag; de huurder (de gemeente) stelde label C als minimum, op 
aanraden van adviseurs is het monument gerenoveerd tot label A; voorzien van o.a. een 
WKO (warmte/koude-opslag), wandverwarming en -koeling en deels museumglas deels 
HR++ in bestaande kozijnen.

•    Tromp Medical – Castricum (zie bij ‘link’ artikel magazine P+); combinatie van renovatie 
van bedrijfshallen en nieuwbouw voor het kantoor; energiezuinig door o.a. WKO 
(warmte/koude-opslag), asfaltcollectoren en PV-panelen.

Meer praktijkvoorbeelden nieuwbouw en renovatie (deels hierboven al genoemd)
•    de NESK projecten ‘scholen’
•    de NESK projecten ‘kantoren’
•    de Praktijkvoorbeelden Energiezuinige Utiliteitsbouw
•    Database Energiezuinig gebouwd met diverse ‘ingangen’ voor selectie, onder andere 

voor scholen en kantoren
•    GreenCalc top 10 

Publicaties
 Termen en begrippen energieneutraal bouwen
• Infoblad ‘Energieneutraal bouwen: definitie en ambitie’ heeft als doel u te informeren 

over de definitie van energieneutraal bouwen en hoe u uw ambities daarover vorm kunt 
geven.

Techniek
• Brochure Een Nieuwe Frisse School - Je leert beter in een frisse school
• Energie-efficiëntie en een goed binnenmilieu: een succesvolle combinatie? 

Praktijkervaringen van tien kantoren en tien scholen; DWA, SenterNovem, 2008 
• Kiezen voor nieuwbouw of het verbeteren van het huidige kantoor; W/E adviseurs, 

Agentschap NL, 2010 
• Energiezuinige gebouwen met een goed binnenklimaat - Handvatten voor facilitair 

managers; Agentschap NL, 2010
• Factsheet ‘Functioneel Controleren, Inregelen en Beproeven’ (FCIB); 

Rijksgebouwendienst
• Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMOP) 

http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/gemeentehuis-oss
http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/de-tempel-monumentaal-kantoorgebouw
http://www.trompmedical.com/over-tromp.html
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/01/De%20NESK%20scholen%20duurzaam%20opgeleverd%20-%20Scholen%20gebouwd%20voor%20de%20toekomst_0.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/01/DE%20NESK%20kantoren%20duurzaam%20opgeleverd%20-%20Kantoren%20gebouwd%20voor%20de%20toekomst.pdf
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energieneutraal-bouwen/projecten
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energieneutraal-bouwen/projecten
http://www.duurzaamgebouwd.nl/home/duurzaamgebouwd-top-10
http://www.rvo.nl/sites/default/files/Infoblad%20Energieneutraal%20bouwen%20Definitie%20en%20ambitie%20april%202013.pdf
http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/bijlagen/Brochure%20Een%20Nieuwe%20Frisse%20School.pdf
http://www.rvo.nl/file/1773
http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Eindrapport%20Kiezen%20voor%20nieuwbouw%20of%20het%20verbeteren%20van%20het%20huidige%20kantoor_0.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Energiezuinige%20Gebouwen%20met%20een%20goed%20binnenklimaat_juni%202010.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Energiezuinige%20Gebouwen%20met%20een%20goed%20binnenklimaat_juni%202010.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/FCIB%20-%20factsheet%20VROM-RGD%20jan%2710.pdf
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/duurzame-gebouwen/gebouwfasen/beheer-en-onderhoud/slim-onderhoud
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Procesaanpak
• Energie in Gebiedsontwikkeling  
• KopStaart Praktijkboek (bedoeld voor woningbouw, maar ook nuttig voor utiliteitsbouw) 

(december 2011)
• Praktijktoets nieuwbouw of ingrijpend verbeteren; W/E adviseurs, Agentschap NL, 2011
• De uitgave ‘Centraal stellen van duurzame energieambities in het 

gebiedsontwikkelingsproces’
• Geïntegreerde contractvormen - een introductie; Rijksgebouwendienst, 2008; met info 

over o.a. DBFMO - Design-Build-Finance-Maintain-Operate 
• Marktstudie CO2-besparingpotentieel ESCo’s in utiliteitsbouw; BuildDesk Benelux, in 

opdracht van Agentschap NL, 2011

Studies & evaluaties
• De waarde van energiezuinigheid en bereikbaarheid - Een analyse van de Nederlandse 

kantorenmarkt; N. Kok e.a., Universiteit Maastricht
• Rapport Milieubelasting energie-nul kantoren vervangende nieuwbouw en renovatie; 

W/E adviseurs, Agentschap NL, 2011
• Kansrijke vastgoedcombinaties voor verduurzaming; Jones lang La Salle, Energiesprong/

SEV, 2011
• Transformatie kantoren gaat niet vanzelf; S. Gelinck en Jean Baptiste Benraad e.a., SBR, 2011
• Het effect van ventilatie op de cognitieve prestaties van leerlingen op een basisschool; 

TNO e.a., in opdracht van VROM-DGM, 2007

Diversen
• Europese Richtlijn 2010/31/EU 
• Nationaal Plan voor het bevorderen van bijna-energieneutrale gebouwen in Nederland

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/gebiedsontwikkeling
http://www.lente-akkoord.nl/kopstaart/
http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Eindrapport%20Kiezen%20voor%20nieuwbouw%20of%20het%20verbeteren%20van%20het%20huidige%20kantoor_0.pdf
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/dgo/publicaties/rapport-centraal/
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/dgo/publicaties/rapport-centraal/
http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/innovatiefinanciering/toolbox-financieringsconstructies/zoek-op-constructies/leningen/financieringen/dbfmo
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/duurzame-gebouwen/financiering-en-outsourcing/escos
https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Rapport%20de%20waarde%20van%20energiezuinigheid%20en%20bereikbaarheid.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Rapport%20de%20waarde%20van%20energiezuinigheid%20en%20bereikbaarheid.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Eindrapport%20Kiezen%20voor%20nieuwbouw%20of%20het%20verbeteren%20van%20het%20huidige%20kantoor_0.pdf
http://energiesprong.nl/wp-content/uploads/2011/08/Eindrapport-SEV-25-mei-2011.pdf
http://www.sbr.nl/uploads/attachment_file/25/Transformatie-gaat-niet-vanzelf.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Rapport%20Het%20effect%20van%20ventilatie%20op%20de%20cognitieve%20prestaties%20van%20leerlingen%20op%20een%20basisschool.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:NL:PDF
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/09/28/nationaal-plan-bijna-energieneutrale-gebouwen.html
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Infobladen
•    Energieneutraal Bouwen: definitie & ambitie 
•    Financiering zeer energiezuinig tot energieneutraal bouwen
•    Integraal ontwerpen
•    Infoblad Trias Energetica

http://www.rvo.nl/sites/default/files/Infoblad%20Energieneutraal%20bouwen%20Definitie%20en%20ambitie%20april%202013.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Financiering%20zeer%20energiezuinig%20tot%20energieneutraal%20bouwen%20-%20jan%2712.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Integraal%20ontwerpen%20-%20vs%20jan%2712.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/Infoblad%20Trias%20Energetica%20en%20energieneutraal%20bouwen-juni%202013.pdf
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Links
• www.duurzaamvastgoedportal.nl 
• www.platformduurzamehuisvesting.nl 
• dossiers Klimaatverandering en Energiebesparing 
• Ondernemers uit het midden- en klein bedrijf (MKB) kunnen zich oriënteren op het 

onderwerp energie besparen op de MKB Servicedesk 
• Energiezuinig gebouwbeheer
• www.rijksvastgoedbedrijf.nl - info over onder andere PPS-constructies  

(Publiek Private Samenwerking) 
• Building Brains 
• www.rvo.nl - stappenplan verduurzaming kantoren
• www.rvo.nl - duurzame gebouwen - escos
• Maatregelenlijst voor energiebesparing in gebouwen
• wijken of steden met ambities om energieneutraal te worden, zie:
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland-website ‘Energie in Gebiedsontwikkeling’ en 

Klimaatneutrale steden 
• www.rvo.nl - beleid overheid - energieneutraal bouwen

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/duurzame-gebouwen
http://www.platformduurzamehuisvesting.nl
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering?#ref-vrom
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energiebeleid/energiebesparing
http://www.mkbservicedesk.nl/energie-besparen/234/294.htm
http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/energiezuinig-gebouwbeheer
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/duurzame-gebouwen
http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/0402.1285%20Factsheet%20Smart%20building%20en%20district_WT_web.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Stappenplan%20verduurzaming%20kantoren%20factsheet%20sept%202010.pdf
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/duurzame-gebouwen/financiering-en-outsourcing/escos
http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/erkende-maatregelen/wijziging/
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/gebiedsontwikkeling
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/lokaal_klimaatbeleid/klimaatneutrale/
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energieneutraal-bouwen/beleid-overheid
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Trefwoorden
• energieneutraal, CO2-neutraal, zeer energiezuinig, energienul-gebouw, 

nulenergiegebouw, energiebalans, nul-emissie, nul-energie, integraal ontwerpen, 
passiefhuis, passief bouwen, scholen, kantoren
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