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1. VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING 

1. GEVE L 

 

1. 1 Alle kopgevelkozijnen verv angen,  draaiende delen vernieuwen en ov erige ‘oude’  kozijnen in 

oudbouw  repareren (onderdorpels  v erv angen).  Kozijnen dakkapellen v olledig  verv angen (incl. 

draaiende delen).  S telpos t opnemen voor aanpak onderzijde erkers  v oorgev els  bovens te v er-

dieping (totaal 4 stuks). Kierdichting aanbrengen t. p.v. aans luiting op gev els.  

 Allen inc lus ief  dubbelg las,  Polit ieKeurmerk (alleen bereikbare kozijnen begane grond ook s chu-

ren en voordeuren)  en ventilatieroos ters  (woonkamer en s laapkamers)  en vermijden v an niet-

duurzaam gewonnen tropisch hardhout.  

 

1. 2. N ieuw  buitenblad kopgevel.  (De oploss ing  is  afhankelijk  v an de cons truct ieve,  bestemmings-

plantechnische en f inanciële mogelijkheden)  Rekenen op nieuw  metselwerk buitenblad (spouw 

met is olat ie).  

 

1. 3. Repareren v oegwerk ter v an raamdorpels tenen en hers tel metselwerk (s cheuren,  v oegwerk, 

andere s tenen) te rekenen op 30 m2.  

 

1. 4. Schilderen boeiboorden,  dakkapellen,  kozijnen,  metselwerk t. p.v.  dakkapellen en metselwerk 

(wit) t. p.v. voorgev els type B Paramaribos traat.  

 

 

2. DAK(OPB OUW) 

 

2. 1. Verv angen gebroken pannen (c irca 10 %) ,  rechtleggen scheve pannen en lood nalopen. 

( inc lus ief lood t. p.v. schoors teen)  

 

2. 2. Verv angen hemelwaterafv oeren (pvc met s talen ondereinden).  

 

2. 3. Verv angen goten (zink).  

 

2. 4. Verv angen boeiboorden oudbouw.  

 

2. 5. N ieuwe dakdoorv oeren aanbrengen op bestaande schoors tenen ten behoeve v an mecha-

nische ventilat ie en rookgasafv oer/ luchttoevoer  
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3. UITB OUW 

  

3. 1 ‘N ieuwe’ kozijnen v olledig v erv angen ( inc l. ramen en deuren).  

 Allen inc lus ief  dubbelg las,  Polit ieKeurmerk (alleen bereikbare kozijnen balkondeuren)  en venti-

lat ieroos ters (keuken) en v ermijden v an niet- duurzaam gewonnen tropisch hardhout.  

  

3. 2. Verv angen v oegwerk uitbouwen en in k leur voegen. (inc l. terrasafs cheiding)  

 

3. 3. Repareren v oegwerk ter plaatse van raamdorpels tenen.  

 

3. 4 Schilderen boeiboorden, kozijnen, hekwerken balkons  

4. KEU KE N, DOU CHE, TOILE T 

 

4. 1. I nc identeel (30%)  v erv angen keukenblok (1. 80m) en keukenkas ten (3  s tuks )  (bewoners 

kunnen kiezen uit  k leur keukenkas ten en keukenblad).  Bewoners  kunnen kiezen v oor 

v ervangen keukenblok tegen meerprijs.  

 C riterium v an wel of niet v erv angen: of compleet v erv angen goedkoper is dan repareren.  

  

4. 2 I nc identeel v erv angen wandtegelwerk keuken (30%)  ter plaatse v an keukenblok 1.50m 

ernaas t 1.20m,  

 douche (75%)  rondom 1.50m hoog.  (bij de douchev loer rekening  houden met polijsten 

bestaande granito v loer en 30% hers tel scheuren).  

 en toilet (100%) rondom 1. 20m hoog.  

 (Bewoners kunnen kiezen uit k leur tegelwerk )  

 C riterium v erv angen wandtegels: los zittend en scheuren 

 Optie bewoners: meer tegelwerk tegen meerprijs  

 Optie bewoners: extra aans luit ing t. b.v. huishoudelijke apparaten tegen meerprijs.  



M aat reg el 5. 2 en 5.3  M aat reg el 5. 4  

Voorbeeld aanpak kruipruimte (houten v loer)  

Bes taande s ituatie 

N ieuwe s ituatie 
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5. CASCO – INSTALLATIES  

 

5. 1. Drainage v erbeteren ( rondom complex). Hierv oor de v olgende maatregelen nemen:  

 - Doorspuiten bestaande drainage;  

 - Controleren met camera;  

 - Daar waar nodig vernieuwen. Aanname: 10%.  

  

5. 2. Alle v loerdelen v an begane grondv loer v erw ijderen,  daar waarnodig, kruipruimte uitdiepen 

(uitgraven).  Te rekenen op 40 cm.  Bodemafs luiter (folie)  aanbrengen,  is olat ie aanbrengen (Rc 

=  2, 5).  I ndien nodig  rotte v loerbalken v erv angen. Te rekenen op 25%. N ieuwe v loerdelen aan-

brengen.  

 Ventilat ie v erbeteren (nalopen bes taande v entilat ieroosters  en v entilat ieroos ters  aanbrengen 

ter plaatse v an aanbouw en tussenwoning).  

 

5. 3. Ter plaatse v an betonnen begane grondv loeren kruipruimte v erdiepen (20 cm grond en puin 

v erwijderen)  en is olat ie aanbrengen (spuitwerk tegen onderzijde).  (Aangenomen wordt dat ter 

plaatse v an betonnen v loeren een geringe kruipruimte aanwezig  is.  I ndien er geen kruipluik is 

dan wordt er een kruipluik aangebracht)  

 Keuken: 100% v an de woningen betonv loer 

 Woonkamer: 27% v an de woningen betonv loer 

 S laapkamer: 18% v an de woningen betonv loer 

 

 

 

 

5. 4. Aanbrengen mechanis che ventilat ie.  Unit aanbrengen in keuken.  Voor type A afzuig ing 

v an keuken,  douche en toilet.  Voor type B afzuig ing v an keuken en douche.  Gebruik ma-

ken van bes taande uitmonding bov endaks.  Bestaande schoors teen controleren op ver-

v uiling  (v ogelnesten).  Te rekenen op 10% v an de kanalen uitkappen op de v liering,  om 

een en ander te v erwijderen.  Kanalen aanbrengen in bestaande schoors tenen (nieuwe 

v oeringen)  (zie onder 2. 5.).  Ventilat ie toiletten door middel v an ramen handhaven.  Hori-

zontale kanalen in keuken wegwerken door middel v an koof bov en keukenkas ten.  

 Verwijderen bestaande kanalen en dakdoorvoeren ventilat ie keuken, toilet en douche.  

 Vernieuwen kanalen op v erdiepingen.  

  

5. 5. Aanleggen (2  woningen)  of  aanpassen (57 woningen)  c.v.  met ges loten HR-ketels/

combiketels.  Aanbrengen nieuwe cv- ketel in keuken op huidige plaats.  N ieuwe kanalen 

aanbrengen in bes taande schoors teen.  Bij type B rookgasafv oer en luchttoevoer gecom-

bineerd.  

 

5. 6. Aanbrengen aardlekschakelaar. Eventueel groepen herv erdelen 



M aat reg el 6. 1, 6.7 en 6.3  M aat reg el 6. 4  

M aat reg el 6. 5 en 6,6  

Type B Type A 

horizontaal samenvoegen (begane grond)  v ert ikaal samenvoegen 

Bes taand N ieuw  

Voorbeeld aanbrengen geluids isolerend 
plafond en aanbrengen v oorzetwand 

Zijn dit de dichtgetimmerde ruimtes? 
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6. WONINGINDELING 

 

6. 1. Geluids isolerende maatregelen met gebruik v an maximale ontheff ing  v an 10 dB,  bes taande 

uit:  

 Aanbrengen v erlaagd plafond en aanpassen elektra (spouw:  100 mm ( tussen plafond en vloer-

delen), minerale wol en dubbele g ipsplaat, dik 2 x 9 mm) (aandachtspunt is plafondhoogte).  

 

6. 2. Als  optie meenemen v oorzetwanden woningscheidende wanden begane grondwoning (proef  uit-

voeren). N iet ter plaatse v an trap, daar alleen onder de trap en aanpassen elektra.   

 

6. 3. Aanpassen vrije hoogte trap woningtype A bov enwoning.  Rekening  houden met aanpassen me-

terkast.  

 

6. 4. Samenvoegen van woningen, zowel horizontaal als v ert icaal (met behoud v an construc tie)  

 

6. 5. Het v erplaatsen/uitbreiden/herindelen v an keuken/badkamer.  

 

6. 6. Het naar individuele keus  van bewoners  weer benutten v an dichtgetimmerde loze ruimten 

(zoals vliering of trapkas t).  

 

6. 7. Aanbrengen v oorzetwanden met isolatie (Rc  =  2,5)  (proef  uitvoeren).  Alleen tpv  v erwarmde 

ruimten.  Verw ijderen bestaande g ipsplaten op regelwerk (3  cm),  aanbrengen sandw ichplaten 

(4  cm)  ter plaatse van plafonds  doortrekken en ter plaatse v an woningscheidende wanden on-

gev eer 10 cm omzetten.  

 Aanname spouwmuren aanbouwen zijn geïsoleerd (nader onderzoek).  

  

7. BUITE NRUIMTE  

 

7. 1. Vernieuwen tuinhekjes door orig inele houten tuinhekjes met gemetselde penanten.  

 

7. 2. Verv angen bestrating binnens traat.  

 



 

BouwhulpGroep adv ies en arc hi tec tuur                                                           Haalbaarheidsonderzoek Surinamestraat te Utrecht -  eindrapport  -  19 juni 2008  - 5 -  

2. NADERE UITWERKING IN BEELDEN  

M AATRE GE L 1.1  

Bestaand 

Voorbeeld vervangen  schuiframen  
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M AATRE GE L 1.4 E N 3.4  
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M AATRE GE L 5.2 E N 5.3  

Voorbeeld aanpak kru ipruimte (houten vloer)  
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M AATRE GE L 5.4  

  

 Bestaande situatie 

Nieuwe si tuatie 

Type B 

Ventilat ie keuken begane grond  en bov enwoning (shunt)  

Ventilat ie douche begane grond en bov enwoning (shunt)  

Rookgas afv oer begane grond en bovenwoning 

Type A 

Rookgasafv oer CV ketel begane grond en bov enwoning 

Ventilat ie keuken begane grond en bov en woning 

Ventilat ie toilet begane grond en bov enwoning 
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M AATRE GE L 6.1 E N 6.7  M AATRE GE L 6.3   

Voorbeeld aanbrengen  geluidsisolerend plafond en aanbrengen  voorzetwand 
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horizontaal samenvoegen (begane grond)  

M AATRE GE L 6.4   

vert ikaal  samenvoegen  

Type B 
Type A 

Schaal  1:100 
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M AATRE GE L 6.5  

aanpassen  keuken , douche toilet i .v.m. toegankeli jkheid balkon bovenwoning type A 

M AATRE GE L 6.6  

Zijn  dit  de dichtgetimmerde ru imtes? 

Bestaand Nieuw 
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Combi nat ie v an maat reg el en 

De volgende maatregelen kunnen niet los v an elkaar uitgevoerd worden:  

 

- Verv angen (ges loten) CV- ketels en aanbrengen mechanische ventilat ie;  

 

- Aanbrengen v oorzetwanden in v erband met thermische is olat ie - dubbel g las;  

 

- Aanbrengen mechanische ventilat ie  - aanpak kruipruimte;  

 

- Het aanbrengen v an kanalen ten behoeve v an aanleggen/verv angen CV en mechanische v entilat ie 

 is een bas ismaatregel, het is belangrijk om dit in alle woningen uit te v oeren;  

 

- Aanbrengen geluidisolerende voorzieningen van wanden en plafond;  

 

 

Ov erl ast  

I n de volgende s ituaties kan niet bewoond worden gerenoveerd:  

 

- Begane grondwoningen met een houten v loer;  

 

- Begane grondwoningen met een betonnen v loer waar v oorzetwanden worden aangebracht;  

 

- Begane grondwoningen met een betonnen v loer waar keuken, douche en toilet worden aangepakt;  

 

- Bov enwoningen waarbij keuken,  douche en toilet  worden aangepakt of  plattegrondw ijzig ing  v an 

 keuken- douche en waarbij v oorzetwanden worden aangebracht.  

 

3. CONSEQUENTIES  
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MaatregelMaatregelMaatregelMaatregel    Over lastOver lastOver lastOver last    Verdeling onderhoud Verdeling onderhoud Verdeling onderhoud Verdeling onderhoud ———— verbeter ing   verbeter ing   verbeter ing   verbeter ing      

1 . GEVEL  ONDERHOUD ACHTERS TALL IG ONDERH.  VERBETERING 

1 .1 Aanpak  kozi jnen Gev el kozij nen hers te ll en en v erv angen:  tot 1,5 m eter v an de gev el  i n de woni ng  vr ijm aken en afdekken 
Dakkapell en v erv angen:  sl aapkamers leeghal en,  eers t ac hter kant dan v oor kant (3  dagen ver spre id over  een week ) 

30%30%30%30%     50%50%50%50%     20%20%20%20%     

1 .2 Ni euw bui tenbl ad kopgevel  -  100%100%100%100%             

1 .3 Her s te l m ets elwerk  -  100%100%100%100%             

1 .4 Sc hi l der wer k  S teiger werk  l angs  gev el , al les  l angs  de bui tengevel en balkon tot 2 m eter vr ijm aken 100%100%100%100%             

2 . DAK(OPBOUW )     

2 .1 Dakpannen -  100%100%100%100%             

2 .2 Hem elwaterafv oer  -      10 0%100%100%100%         

2 .3 Goten -  100%100%100%100%             

2 .4 Boei boor den oudbouw -  100%100%100%100%             

2 .5 Ni euwe dakdoorv oer en -  Z i e 5 .4      

3 . UITBOUW     

3 .1 Aanpak  kozi jnen All es  tot 1 ,5 m eter v an de gevel i n de woni ng vr ijm aken en afdekken 30%30%30%30%     50%50%50%50%     20%20%20%20%     

3 .2 Vervangen voegwer k  -  100%100%100%100%             

3 .3 Her s te l v oegwerk  raam dor pels tenen -  100%100%100%100%             

4 . KEUKEN, DOUCHE, TO ILET      

4 .1 Vervangen keukenblok  (30% ) Keukenkas ten leeghal en en de ruim te er om heen v rijm aken (2  dagen v ers pr ei d ov er een week ) 100%100%100%100%             

4 .2 Vervangen wandtegelwerk  (+s ani tair ) Keuken, douche en toi let l eeghal en (2 dagen ver spr ei d over  een week )     10 0%100%100%100%         

5 . C ASCO—INSTALLAT IES     

5 .1 Verbeteren drai nage -  100%100%100%100%             

5 .2 Verbeteren kr uipruim te/  houten v loer  All es  op houten vl oer en wanden l eeghalen, ook vl oer bedekk ing dient weggehaal d te  wor den (8 dagen ver spr ei d over  2  weken) 1 .4%1 .4%1 .4%1 .4%         98 .6%98 .6%98 .6%98 .6%     

5 .3 Verbeteren kr uipruim te/  betonnen vl oer  I ndi en kr ui pl uik  aanwezig : s pul len ui t v er tr ek  halen en vl oer afdekken 
Indi en kr ui pl ui k afwezig;  s pull en ui t ver tr ek hal en en afdekken, ook vl oer bedekki ng  di ent weggehaal d te wor den (2 dagen ver-
s pr ei d ov er een week ) 

        10 0%100%100%100%     

5 .4 Mec hanisc he v entil ati e aanbrengen Sl aapkam er,  keuken en badkamer v an bov enwoni ngen gedeel teli jk  l eeghalen i.v .m.  het m aken v an nieuwe kanal en,  vl ier ing dient 
bere ikbaar gem aakt te  wor den 

33%33%33%33%         67%67%67%67%     

5 .5 C V kete l aanbr engen/ v erv angen  100%100%100%100%          10 0%100%100%100%      

 ind ien o pen ke te ls door g es lot en 
k et e ls wo r den v erv ang en     

    ind ien n ie uw e k ana len aang e-
b r ac ht     

5 .6 Aardleksc hakel aar  aanbrengen -  100%100%100%100%             

6 . W ONINGINDELING     

6 .1 Gel ui dis ol er end pl afond Hele begane gr ond l eeghalen (3 dagen v ers pr ei d ov er  1,5 week )         10 0%100%100%100%     

6 .2 Voor zetwanden i .v.m . ge l ui dis ol ati e  Hel ft v an v er tr ek  l eeghalen  (3  dagen v ers pr ei d ov er 1 ,5  week )         10 0%100%100%100%     

6 .3 Vri je  hoog te trap aanpassen Meter kas t leeghal en         10 0%100%100%100%     

6 .4 S amenv oegen v an woni ngen Hele woni ng leeghal en incl usi ef s tofferi ng      n.v . t.      

6 .5 Keuken en badkam er aanpas sen Keuken en badkam er  l eeghal en i ncl usi ef s tofferi ng,  noodvoor zi eni ng v oor water,  el ek tr a,  toil et enz. aanbr engen (1 week  ver-
s pr ei d ov er 3 weken) 

    n.v . t     

6 .6 Benutten van l oze r uim ten Sl aapkam er v an bov enwoni ng  gedeel tel ij k l eeghal en          10 0%100%100%100%     

6 .7 Voor zetwanden i .v.m . thermi sc he is ol ati e  All es  tot 2 ,5 m eter v an de gevel i n de woni ng vr ijm aken en deel v loer bedekki ng v er wi jder en (3  dagen vers pre i d over een week)         10 0%100%100%100%     

7 . BUITENRU IMTE     

7 .1 Vernieuwen tui nhek  -  50%50%50%50%         50%50%50%50%     

7 .2 Vervangen bes tr ati ng bi nnens tr aat -  50%50%50%50%         50%50%50%50%     

Sl aapkam er,  keuken en badkamer v an bov enwoni ngen gedeel teli jk  l eeghalen i.v .m.  het m aken v an nieuwe kanal en,  vl ier ing dient 
bere ikbaar gem aakt te  wor den  

TNO r appor t    

 

Aanv ulli ng Bouwhulp Groep 

Uitgangspunten 



 

 

B I J L A G E   A  

Tekeningen schaal 1:200 
 















B I J L A G E   B 

Overzicht aanpak gevel en kozijnen 
 

aanbrengen dubbel  glas  (HR++ U=1, 2W/m2K 
→Utot=1,65W/m2K)  

 

aanbrengen voorzetwanden (8cm isolat ie + gips-
plaat→ Rc=2, 5 m2K/W) 

 

isoleren  houten begane grondvloer (Rc=2, 5m2K/W) 

Kopgevels: nieuw buitenblad aanbrengen  (advies constructeur) (8cm isolatie→Rc=2, 5m2K/W)  
 

isoleren  betonnen  begane grondvloer (Rc=2, 5m2K/W) 

Eis (nieuwbouw): 

Rc   2,5 m2K/W 

U    4,2 W/m2K 
 



onderdorpels  vervangen en n ieuwe draairamen  

alleen repareren  

voordeuren en kozijnen handhaven  

Alle kozijnen van  aanbouw vervangen  

Onderdorpels  vervangen en  nieuwe draairamen  
Kopgevel kozi jnen  vervangen  



Kopgevel kozi jnen  vervangen  

alleen repareren  

Alle kozijnen van  aanbouw vervangen  

Onderdorpels  vervangen en  nieuwe draairamen  



Dakkapelkozijnen vol ledig vervangen  

Onderdorpels  vervangen, nieuwe draairamen  en erker herstellen  

Metselwerk t .p.v. dakkapellen handhaven  en schi lderen  

Kopgevel kozi jnen  vervangen  

Dakkapelkozijnen vol ledig vervangen  



B I J L A G E   C 

Overzicht  keuken, douche toilet 
 



Madoeras traat 36 Surinamestraat 51 Surinamestraat 41 Paramaribos traat 56 Surinamestraat 61 Paramaribos traat 48 Madoeras traat 24 Batavias traat 55 

 

  

  

 

  

 

  

 

    

  

  

 

 

        



B I J L A G E   D 

Begroting 
 



B I J L A G E   E 

Kwaliteitsbeeld 
 



 

 

INHOU DSOPGAVE  

 

1. INLEIDING  

 

2. B OUWTECHNISCHE KWALITE IT  

2. 1. Schil en casco  

2. 2. Woni ng i nt ern  

2. 3. Woni ngi nst all ati e  

 

3. B OUWF YSISCHE KWALITEIT   

3. 1. Gezondhei d en v eilig hei d  

3. 2. E nerg etische kwal iteit   

3. 3. Gel ui dsisol at ie 

 

KWALITEITSBEELD COMPLEX 501 TE UTRECHT 



 

 

1. INLEIDING 

Complex 501 bes taat uit  59 woningen, gebouwd in 1907.  I n 1976 is  er gerenoveerd,  waarbij 

met name de woningplattegrond is  gew ijzigd door uitbouwen.  I n 1985 is  er groot onderhoud 

gepleegd.  Buitengevelis olat ie aan de kopgevels  en nieuwe pannen (met is olat ie)  zijn daarbij 

aangebracht.  

Recent (2003) zijn de dakbedekking en tegelafwerking v an de terrassen vernieuwd.  

 

Teneinde de huidige technische s taat te inv entariseren zijn 8  woningen v an binnen en buiten 

opgenomen. Verder is de schil van de woningen als totaal bekeken.  

De volgende adressen zijn bezocht:  

 

- Mandoeras traat   36 - woningtype A1 

- Surinamestraat   51 - woningtype B2 

- Surinamestraat   41 - woningtype A2 

- Paramaribos traat 56 - woningtype A2 

- Surinamestraat  61 - woningtype B1 

- Paramaribos traat 48 - woningtype A2 

- Mandoeras traat  24 - woningtype A1 

- Batavias traat  55 - woningtype A1.  



 

 

2. BOUWTECHNISCHE KWALITEIT   

2. 1. Schil en casco 

 

Daken 

De dakpannen zijn in 1985 v ernieuwd. De keramische pannen zijn dus 22 jaar oud. De dak 

pannen liggen gedeeltelijk niet vlak en s luiten daardoor niet goed aan. Relat ief v eel breuk en  

v oor een keramische pan v eel mos- en algaans lag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Re la tief  vee l breuk  Mos- e n  alg aanslag  

 

 

Ter plaatse v an de aans luiting van de pannen op het platte dak v an de dakkapellen is er v eel  

v orsts chade aan de pannen, omdat deze te v er doorgestoken zijn op het platte dak,  

waar veel water op blijf t staan.  

 

Schoorst enen 

De schoors tenen zijn in 1985 opnieuw opgemetseld.  

Recent is het loodwerk gerepareerd en zijn loketten aangebracht. Op de uiteinden zijn de loket 

ten niet goed v astgezet en waait het lood op. De voegen boven het lood zijn v an een s lechte  

kwaliteit en v oor een deel v erdwenen. Het overige v oeg- en metselwerk zijn in goede staat. De  

afsmeerlaag bovenop de schoorsteen v ertoont mos-  en algaanslag, maar is nog in redelijke  

s taat.  

 

Got en en hemel waterafv oeren 

De zinken goten zijn c irca 22 jaar oud. Onder de dakkapellen is een cons truc t ie van zink ge 

maakt, die het water naar de goot afv oeren.  

Op een aantal plaatsen hangt de goot door, waarschijnlijk doordat de beugels los hebben gela-  

ten. Er is v eel w itte aanslag op beugels en aan de onderzijde v an de goot. Er zijn geen lekka-  

ges gecons tateerd  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afvoer  wate r  naar  goo t Aanslag  op  beuge ls e n onde rz ijde  goot  

 

De hemelwaterafv oeren v an PVC  zijn wat verweerd.  Op div erse plaatsen laat de lijm ter 

plaatse van de v erbindingen los. Beves tig ingen zijn wat verroest.  

 

Gev els  

Het metselwerk v ertoont met name nabij de bogen boven de kozijnen en onder de kozijnen 

scheurvorming.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheurvorming  nabi j  bogen  bo ven  koz i jnen Scheurvorming  nabi j  bogen  en  onder  koz ij -

nen  

 

Ter plaatse v an de voordeuren v aak beschadigde s tenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheurvorming  mat ig  bo ven  en onde r  de  koz i jnen Be schadig de  st enen t.p.v . voo rdeur  

 

Het v oegwerk v an de gev els is over het algemeen in goede s taat. Op sommige plaat-

sen is het v oegwerk lelijk gerepareerd. Het v oegwerk v an de waters lagen is  ov er het 

algemeen s lecht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le li jke  repa rat ie s 



 

 

Gemet selde t errasafschei di ng en 

Tussen de terrassen is  een schuin af lopende steensmuur aangebracht,  die afgewerkt is met 

een rollaag aan de bov enzijde.  Het v oegwerk v an de rollaag en het v oegwerk tot  aan één me-

ter onder de rollaag is s lecht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sle cht  voegwe rk ro llaag Sle cht  voegwe rk ro llaag  

 

Kopgev el s  

De kopgevels  zijn v oorzien v an buitengev elis olatie.  Met name de onderzijde is  kwetsbaar. 

Achteraf  aangebrachte reparaties  zijn zichtbaar.  Per kopgevel zijn w isselend v entilat ieroos-

ters v oor de kruipruimte aangebracht (of bij reparat ie weggesmeerd).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le li jke  repa rat ie s. De venti la tieopen ing en Le li jke  repa rat ie s 

z ijn  ve rdwenen  

Kozij nen  

 

Kozijnen hoofdgebouw (voor- en achtergevel)  

Uit houtv ochtigheidsmetingen blijkt dat met name de onderdorpels een hoge houtv och-

t igheid hebben van 21% of meer. De hoge houtv ochtigheid geeft aan dat de omstandig-

heden aanwezig zijn voor het onts taan v an houtrot. Op v eel plaatsen is ook houtrot ge-

constateerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sle chte  koz ijnen Hout rot  koz ijnen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hout rot  koz ijnen  

 

Aan c irca 40% v an de kozijnen dienen houtrotreparaties  uitgevoerd te worden,  variërend 

v an het verv angen v an de onderdorpel en/of  ondereinden van s t ijlen,  tot  plaatselijke 

houtrotreparaties.  

De schuiv ende en draaiende delen zijn v eelal v an slechte kwaliteit  (opens taande naden 

en houtrot) en ongeschikt voor dubbelg las.  

De v oordeuren aan de Surinames traat en Paramaribostraat zijn in redelijke s taat.  Het 

grote glasopperv lak wordt door de bewoners als inbraakgevoelig gezien.  



 

 

Kozijnen dakkapellen 

Met name de liggende delen zijn v aak v oorzien van triplex- platen om houtrot te maske-

ren.  

Veelal s taan naden ter plaatse v an de aans luit ing  met triplex open,  waardoor v ochtintre-

ding en verdergaande houtrot als nog optreden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hout rot  koz ijnen dakkapel len  

 

 

Naden ter  p laat se  van  aanslu it ing  aan  tr ip lex  

 

Kozijnen in de kopgevels  

De kozijnen in de kopgevels zijn over het algemeen s lecht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sle chte  koz ijnen Sle chte  koz ijnen  

 

 

Kozijnen in de uitbouw  

De kozijnen zijn v eelal v an een s lechte kwaliteit.  Er zijn veel reparaties  uitgev oerd en ge-

maskeerd met triplex.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr ip le x en  houtrotrepa rat ie  

 

Draai ende del en 

 

Ramen 

Alle draaiende delen of  schuifwerk ramen zijn van een s lechte kwaliteit  en/of  ongeschikt 

v oor dubbelglas.  

 

Voordeuren 

De v oordeuren van de oudbouw  zijn over het algemeen in een redelijke s taat.  Het hang- 

en s luitwerk zijn v erouderd en v oldoet niet aan het Polit ie Keurmerk.  

De grote g lasopening inbraakgevoelig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voordeur me t g rot e g lasopen ingen  



 

 

De v oordeuren ter plaatse v an de aanbouwen zijn s lechter.  Met name op het zuidwes-

ten zijn slechte deuren aanwezig.  

 

Bergingsdeuren 

De berg ingsdeuren zijn v eelal voorzien v an een plaat ter reparatie v an houtrot,  met 

name aan de onderzijde.  

 

Vl oeren met krui prui mt en 

 

Houten vloeren 

De woon- en s laapkamers v an de benedenwoningen en entrees  v an bov enwoningen 

zijn v oorzien van een houten v loer met kruipruimte.  

I n 7  v an de 8  woningen is  deze v loer nog v an redelijke kwaliteit.  I n één woning v eerde 

de v loer aanzienlijk ter plaatse v an de v oorgev el. Dit wijs t  op mogelijke verrotte balk-

koppen ter plaatse.  Ter plaatse v an de plinten in de woonkamers  is  een hoge vochtig-

heid gemeten. De houtv ochtigheid is in veel gevallen hoger dan 31%. Onder deze om-

s tandigheden kan schimmel en houtrot optreden.  Het duidt op een hoge v ochtigheid in 

de kruipruimten. De kruipruimte zelf kon niet geïnspec teerd worden.  

Ter plaatse van de meterkast en de woonkamer zijn open v erbindingen naar de kruip-

ruimte.  

Van twee v an de benedenwoningen gav en de bewoners aan dat de houten v loeren re-

centelijk (2 en 5 jaar) waren vernieuwd.  

I n de begane grondwoningen zijn geen v ochtvers chijnselen gesignaleerd,  die w ijzen op 

optrekkend v ocht.  Alleen in één bov enwoning aan de kopgevel is  ter plaatse v an de 

entree op de begane grond v erankerd s tucwerk gesignaleerd.  Dit  kan w ijzen op optrek-

kend vocht,  maar kan ook v eroorzaakt worden door de invloed van de v ochtige kruip-

ruimte ter plekke.  Het kruipluik is  niet  luchtdicht en de entree is  koud (onv erwarmd). 

De problemen kunnen daarom ook v eroorzaakt worden door condensatie v an de v och-

t ige kruipruimtelucht op het s tucwerk v an de kopgevel.  

 

De houten v loeren worden met 3  ventilat ieroosters  in de voorgev el gev entileerd en 1 

aan de achterzijde.  Deze onevenwichtige verdeling v an kruipruimteroos ters  zorgt v oor 

onvoldoende v entilat ie van de totale v loer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vent ilatieroo st er  kruipruimte  achte rzi jde  

 

 

 

 

 

Vent ilatieroo st ers kru ip ru imte  voorzi jde   

 

 

Betonnen vloeren met kruipruimten 

Uit  nadere informatie blijkt  dat een aantal houten begane grondv loeren v ervangen zijn 

door betonv loeren. Dit was echter bij de geïnspec teerde woning niet het gev al.  

De v loeren ter plaatse v an keukens  en aanbouwen zijn uitgev oerd als  een betonnen ele-

mentv loer (balkjes/broodjes).  De v loer is  ongeïsoleerd.  De kruipruimte wordt onts loten 

met een kruipluik v an mult iplex met een duimgat,  waardoor v ochtige lucht uit  de kruip-

ruimte de woning in kan komen.  

De kruipruimte is  laag (ca.  40 cm v rije hoogte)  en v ochtig.  I n één woning stond ruim wa-

ter in de kruipruimte. De kruipruimte is niet geventileerd en er is veel puin aanwezig.  

Door de kruipruimten lopen diverse leidingen,  zoals  riolering  en waterleiding,  maar ook 

(ongeïsoleerde)  cv- leidingen v anaf  de ketel naar de keuken en douche.  I n één gev al is  er 

zelfs  een extra expans iev at aangebracht in de kruipruimte.  Zelfs  in de woning waar geen 

c.v.  is  aangebracht,  zijn loze leidingen aangebracht die overigens  sterk geoxideerd wa-

ren.  

Door de lage kruipruimte en aanwezigheid van leidingen en puin zijn de kruipruimten 

s lecht bereikbaar.  



 

 

Vloeren: verdiepingen 

De verdiepingsvloeren bes taan uit  een houten balklaag met v loerhout en g ipsplaten 

plafond. De v loeren zijn s tabiel.  

 

B al kons  

 

Dakafwerking en tegels zijn recent v ernieuwd.  

Het balkonhek is  alleen bevestigd op drie punten (gev el,  ter plaatse van de hoek v an 

het terras,  scheidingsmuur).  Het hek is  hierdoor minder s tabiel en worden de beves ti-

g ingspunten zwaar belas t.  Het hekwerk v oldoet aan de eisen voor bes taande bouw.  En 

zijn geen gebreken aan de bev es tig ing ges ignaleerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba lkonhekken  op 3 p laa tsen  be ve stig d  

 

 

 

2. 2. Woni ng i nt ern 

 

Keuken 

 

Keukenblokken 

I n de geïnspecteerde woningen zijn deels  nog oude keukenblokken aanwezig,  die rede-

lijk func tioneren.  

Twee keukenblokken zijn recent verv angen.  I n 2 woningen hebben bewoners een eigen 

keukenblok of w ijzig ingen aangebracht.  

 

Tegelwerk  

Het tegelwerk is redelijk. I ncidenteel zijn er beschadig ingen aanwezig.  

 

Wasmachineaansluiting  

Geen opmerkingen.  

 

Douche 

 

Douchegarnituur en sanitair 

De douchegarnituur en de was tafel zijn v an een redelijke kwaliteit.  

 

Tegelwerk  

Het tegelwerk is  ov er het algemeen redelijk.  I nc identeel zijn tegels  beschadigd.  I n één 

woning zijn de tegels ‘c raquelé’ geworden.  

 

Douchevloer 

De douches zijn ov er het algemeen v an granito vloeren voorzien. (I n één woning was  te-

gelwerk aanwezig. ) Inc identeel zijn er scheuren aanwezig, oude reparaties zichtbaar en 

zitten er v lekken in de v loer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheur  in g rani to  v loer   



 

 

Toi let  

 

Sanitair 

Verouderd,  maar goed functionerend sanitair.  De s tortbakken zijn hooghangend en v an pvc. 

I n één gev al is de stortbak v erv angen door een laaghangende s tortbak.  

 

Wandtegelwerk  

Het tegelwerk is ov er het algemeen v an een redelijke kwaliteit. Ter plaatse v an de leiding-

kokers (type A) zit het tegelwerk op een aantal plaatsen los.  

 

Vloerafwerk ing  

I n 2  woningen is een tegelvloer aanwezig. I n één woning een granito v loer.  De ov erige wo-

ningen hebben div erse afwerkingen, zoals zeil, of zelfs hout.  

I n de woning met de granito v loer zijn het toilet en de douche samengevoegd.  

 

Pl afonds  

Met betrekking  tot  de plafonds  (g ipsplaten en regelwerk)  zijn er geen bijzondere gebreken 

gecons tateerd.  Ter plaatse van de douches zijn oude lekkagesporen ges ignaleerd,  lichte 

schimmelvorming en losbladderende v erf.  

Ter plaatse v an de woningscheidende v loeren zijn geen voorzieningen voor geluidsisolat ie 

aanwezig.  

 

Wandafwerki ng  

Het s tucwerk is  op een aantal plaatsen v an een s lechte kwaliteit. Ter plaatse v an de voor- 

en achtergevel zijn g ipsplaten op rachelwerk aangebracht ov er het oude s tucwerk.  

 

Bi nnendeuren 

De woningen zijn v oorzien v an opdekdeuren in stalen kozijnen.  Deze zijn v an een redelijke 

kwaliteit. I nc identeel is er een s lechte douchedeur ges ignaleerd.  

 

2. 3. Woni ngi nst all ati e 

 

 

V erwarmi ng  

I n 6  v an de 8  geïnspecteerde woningen zijn cv- installat ies  aangebracht.  I n één van de 

twee woningen zonder cv- installat ie wordt deze wel aangebracht (aanv raag nieuwe be-

woner).  

De cv-ketels  zijn in de keuken geplaats t. Het zijn open verbrandingstoestellen,  die hun 

v erbrandings lucht uit het v ertrek halen.  Vanuit  v eiligheid en gezondheid is  het noodza-

kelijk  dat er permanent verse lucht wordt toegevoegd v ia niet- afs luitbare openingen in 

de woningen (120 cm2).  I n 7  v an de 8  woningen is  hier een voorziening  v oor opgeno-

men.  Bij de bovenwoning type B is  dat v ia een roos ter in de deur.  Deze voorzieningen is 

niet  v oldoende (minder dan 120 cm2).  De overige woningen hebben een opening  in de 

gev el die v oldoet.  Echter in de gev el wordt deze opening  voor de wasdroger gebruikt  en 

in één gev al was  deze niet aanwezig.  I n 5  v an de 6  woningen met een cv- installat ie was 

een CO-melder aanwezig.  

 

El ekt ra 

De woningen zijn v oorzien v an groepenkas ten zonder aardlekschakelaar.  Volgens  de 

NEN 1010 moet de wasmachineaans luit ing voorzien zijn v an een aardlekbeveiliging.  

Het aantal wandcontactdozen e. d. v oldoet aan NEN 1010.  

De bov enwoning heeft 4 groepen en de benedenwoning 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepenkast  z onde r  aa rd le kschake laa r  (bo venwoning)   

 

Ri ol eri ng  

De riolering is t ijdens de renovatie van 1976 v ernieuwd. Geen opmerkingen.  



 

 

V entil ati e 

De woningen worden gev entileerd v ia roos ters,  k lepramen en draairamen als  toev oerv oor-

ziening en kanalen als afv oervoorziening.  

T ijdens  de renovatie in 1976 zijn metalen afv oerkanalen aangebracht met een doorsnede 

v an 100 mm.  

 

Toevoervoorzieningen 

Aan de achterzijde v an de woningen zijn op de begane grond roos ters in de kozijnen opge-

nomen.  Aan de voorzijde zijn recent in het kozijnhout gaten geboord en voorzien v an een 

schuif rooster.  De capac iteit  v an deze voorziening  is  gering.  Met name de woonkamers  v an 

de begane grondwoningen kunnen alleen v ia de v eelal slecht func tionerende s chuif ramen 

v oldoende gev entileerd worden.  

 

De badkamers  v an woningtype A worden niet gev entileerd v ia een kanaal.  De openingen in 

de gev el dienen daarom zowel als  luchttoev oer als  luchtafv oer.  I n de benedenwoning is  al-

leen een gev elroos ter aangebracht.  De luchttoev oer zou uit  de woning v ia een roos ter in de 

deur moeten komen.  Nog afgezien v an de te geringe capac iteit  is  deze voorziening  te afhan-

kelijk v an oms tandigheden (w ind e. d.) om te kunnen werken.  

I n de badkamer v an woningtype A bov enwoning zijn er naast het gevelroos ter ook een deur 

en raam aanwezig.  Gezien de aantast ing  van kozijnen en de deur werkt het ventilatierooster 

hier ook onvoldoende.  

 

A fvoervoorzieningen 

De kanalen v oor de keuken (alle woningtypen)  en douche (woningtype B)  zijn onv oldoende 

gedimens ioneerd.  Voor natuurlijke ventilat ie in combinatie met de toegepaste roosters  is  de 

capac iteit  onv oldoende. T ijdens  de inspec tie is  dit  met een rookproef bevestigd:  er werd 

nauwelijks afgezogen.  

Ook de capac iteit  in de toiletten lijkt  krap.  De doorsnede v an het kanaal kan hier niet  v as t-

ges teld worden.  De kanalen van de toiletten v an woningtype A komen buitendaks  in een v er-

zamelkapje uit.  



 

 

3. BOUWFYSISCHE KWALITEIT   

3. 1. Gezondhei d en v eilig hei d 

V ocht probl emen 

 

Vochtige kruipruimte 

De kruipruimten zijn v ochtig.  Dit  is ter plaatse v an de keukens  geconstateerd.  Ter plaatse 

v an de woonkamers is dit met houtvochtigheidsmetingen nabij de v loer aangetoond.  

I n 1976 is  er een drainage aangebracht rondom de bouwblokken.  Deze drainage is  niet  on-

derhouden en zal door v erv uiling ook niet meer functioneren.  

De v ochtige kruipruimte veroorzaakt niet  alleen houtrot maar zal ook het woonklimaat ne-

gatief beïnv loeden.  

 

Gebrekk ige ventilat ie  

Door de gebrekkige v entilat ie zijn met name de douches zeer v ochtig.  

 

Schimmel en vochtplekken 

Ondanks  de gebrekkige ventilat ie en v ochtige kruipruimten zijn er relat ief  weinig v ochtpro-

blemen geconstateerd.  Alleen in de douches  aangetast hout (bovenwoningen),  lichte schim-

melv orming en loslatende v erf op plafond en wanden.  

 

Tocht problemen 

Er wordt door de mees te bewoners  geklaagd ov er tocht.  Ter plaatse v an de kozijnaans lui-

t ing van met name de kozijnen met schuif ramen zijn v eel naden en kieren aanwezig.  

 

Open verbrandi ng stoestell en 

I n alle woningen zijn open v erbrandings toes tellen aanwezig  (zowel c.v.  als  kachel en gei-

s er).  Dergelijke open v erbrandings toestellen kunnen gev aarlijk  zijn wanneer er door te wei-

nig toev oerlucht onv oldoende verbranding plaatsv indt.  

P ermanente open luchttoev oerv oorzieningen en CO-melders  zijn heel belangrijk  in wonin-

gen.  Afwezigheid hiervan kan v oor gev aarlijke s ituaties  zorgen.  Door het project lopend is 

de indruk dat er toch nog woningen zijn zonder permanente luchttoev oer.  Een nauwkeurige 

inventarisat ie is wenselijk.  

 

Aandachtspunt en bij opl ossi ng en  

Alle genoemde problemen met betrekking  tot  tocht,  v ocht,  v entilat ie e. d.  moeten in samen-

hang opgelos t worden.  

Wanneer men mechanische v entilat ie toepast als  oploss ing,  dan moet de kruipruimte 

aangepakt zijn en de open v erbrandings toes tellen verv angen.  

Kierdichting  kan alleen als  men de v entilat ie v erbetert  en de v ochtige kruipruimte aan-

pakt.  

 

 

De aanbouwen zijn licht geïsoleerd (gev el en plat dak)  

Het dak v an de woningen en de kopgevels  zijn geïsoleerd.  De gev els  v an de oudbouw 

(steensmuur) en v loeren zijn ongeïsoleerd en er is ov eral enkelg las aanwezig.  

Wanneer men kiest voor het aanbrengen v an HR++ g las  is  het noodzakelijk  om de steens-

muur ook te is oleren.  De U-waarde van de gev el (2, 78 W/m2k)  is  v eel groter dan de U-

waarde v an het g las (U = 1,2) en het kozijnhout (U = 2,4).  

Wanneer het in een woning te v ochtig wordt zal er schimmelvorming op de gevel plaats 

kunnen v inden, zonder dat het glas condenseert. De s ignaalfunc tie van het g las valt weg.  

 

De bewoners  k lagen over een s lechte geluids isolat ie tussen bov en-  en benedenwoning, 

maar ook tussen benedenwoningen onderling.  

I n dit rapport wordt hier niet  v erder op in gegaan en wordt verwezen naar de geluidsme-

t ingen v an TNO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2. E nerg etische kwal iteit  

3. 3. Gel ui dsisol at ie 



B I J L A G E   F 

Duurzaamheidstoets  
 



 

 

DUURZAAMHEIDSTOETS  

Om een indicat ie te gev en wat de besparing  in het gasv erbruik voor de woningen is  na de reno-

v at ie is  er een duurzaamheids toets  gedaan.  De toets  is  uitgev oerd voor v ier typen woningen,  te 

weten een benedenwoning v an type A op de kop en een tussenwoning en een bovenwoning v an 

type A op de kop en een tussenwoning.  De besparing  v oor de ov erige woningen zullen hier niet 

v eel v an afw ijken.  

Voor de toets is  een aanname gedaan voor het gasverbruik.  Doordat er aannames  v oor het 

gasv erbruik zijn gedaan zijn de uitkomsten enkel ter indicat ie bruikbaar.  Om een nauwkeuriger 

beeld te krijgen zijn meer v erbruiken noodzakelijk.  

 

I n het eers te ov erzicht op de v olgende pagina (‘ Gegevens  energ ieverbruik uit  EPA-W’)  is  een 

EPA- berekening  (Energ ie P restat ie Advies ) gemaakt v an de situatie v oor renovatie en de s itua-

t ie na de renovatie. Er is hierbij een aanname gedaan v oor het gasv erbruik.  

Het huidige energ ielabel zal ongev eer een F of  G zijn.  Na renovatie zal deze v oor de beneden-

woning op een A uitkomen en voor de bov enwoningen zal deze op de grens  liggen tussen B en 

C.  

 

I n het tweede overzicht (‘ Gecorrigeerde waardes  naar werkelijk  v erbruik’)  zijn de waardes  v oor 

het gasverbruik in de bes taande en de nieuwe s ituatie gecorrigeerd.  

Het energielabel wordt s tandaard uitgerekend op een hoge binnentemperatuur in de hele wo-

ning.  Hierdoor vallen de energ ie verbruiken (met name gas)  hoger uit  dan in de praktijk.  Op ba-

s is v an erv aringen met andere projec ten is er een correct ie toegepast.  

 

Het derde ov erzicht (‘Samenvatt ing  toets  duurzaamheid’)  geeft  een samenvatting  v an de s itua-

t ie voor en na de renovatie. Hierbij is gekeken naar de energ ielasten (gas  en elektra) die aan 

de woning gerelateerd zijn.  Dit betekent dat elektra v oor tv, koelkast,  computer en dergelijke 

hier niet  in zitten.  Er dient nogmaals  opgemerkt te worden dat de energ ie v erbruiken (en dus 

de kos ten) afhankelijk zijn v an het bewonersgedrag en dus indicat ief zijn.  

 

I n het schema hiernaas t is de v erbetering op het v lak v an duurzaamheid inzichtelijk gemaakt.  

Duurzaamheidstoets   vóór renovat ie 

Duurzaamheidstoets   na renovat ie 



 

 

SAMENVATTING TOETS DUURZAAMHEID

Surinamestraat Utrecht

WONINGTYPE

ingreep energie energie energie- CO2- energie energie energie- CO2-

levensduur index label las ten uitstoot index label lasten uitstoot

per jaar per jaar per jaar per jaar woonlasten CO2

(€) (kg) (€) (kg) reduc tie r eductie

A tussenwoning beneden 2,70 F 992€      2.628 1,04 A 456€       1.199 54% 54%

A tussenwoning boven 3,01 G € 1.291 3420 1,32 C € 770 2.027 40% 41%

A hoekwoning beneden 2,65 F 866€      2.293 1,02 A 490€       1.290 43% 44%

A hoekwoning boven 2,93 G 1.427€   3.783 1,25 B 818€       2.155 43% 43%

huidige si tuatie na ingreep

GECORRIGEERDE WAARDES NAAR WERKELIJK VERBRUIK

Huidig verbruik kWh EPA-W Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Kosten Kosten Kosten CO2 

hulpenergie gas Elektra totaal
m³ m³ % m³ m³ (€) (€) (€) (kg)

A tussen beneden 515 1568 1158 20 926 1312 876€       116€       992€       2628

A tussen boven 677 2449 2039 20 1631 1706 1.139€    152€       1.291€    3420

A hoek beneden 515 1722 1312 20 1050 1125 750€       116€       866€       2293

A hoek boven 677 2704 2294 20 1835 1910 1.275€    152€       1.427€    3783

Gemiddeld verbruik 1513 1010 134 1144 3031

Verbeterd verbruik EPA-W kWh Stap 5 Stap 6 Stap 7 Stap 8 Kosten Kosten Kosten CO2 Besparing gasverbruik

hulpenergie gas Elektra totaal

m³ m³ % m³ m³ (€) (€) (€) (kg) Benedenwoning A
Benedenwoning A

A tussen beneden 522 519 136 10 122 508 339€       117€       456€       1199 61 % #### % ### %
A tussen boven 935 814 549 10 494 880 587€       183€       770€       2027 48 % #### % ### %

A hoek beneden 579 519 193 10 174 560 373€       117€       490€       1290 50 % #### % ### %

A hoek boven 1015 814 629 10 566 952 635€       183€       818€       2155 50 %

Elektraverbruik EPA rekent het elektraverbruik uit van het installatie gerelateerde deel. 
Hulpenergie die verrekend wordt in dit project is de cv-ketel (pomp) en  ventilatie, en een vastgestelde waarde voor verlichting.

Verbruik warm tapwater benedenwoning (HR combi nieuwe situatie) 311 m³

Verbruik warm tapwater bovenwoning (HR combi nieuwe situatie) 311 m³
Verbruik warm tapwater benedenwoning (VR (EPA-W) 335 m³

Verbruik warm tapwater bovenwoning (VR) (EPA-W) 335 m³

Gemiddeld verbruik koken (gas) 75 m³  
Kosten gasverbruik per m³ (inclusief levering en transport) 0,6673 €

Kosten elektraverbruik per kwh ( inclusief levering en transport)  alleen voor hulpenergie 0,2249 €
Factor gas voor berekening C02 uitstoot 1,78 kg

Factor elektra voor berekening C02 uitstoot 0,566 kg

Woning VR hr combi

Setpoint temperatuur 16 17

GEGEVENS ENERGIEGEBRUIK UIT EPA-W Nieuwe situat ie

Type Woning Installatie

gas 
verbruik 

m³

elektra 
verbruik  

kwh

kosten 

gasver

bruik 

(€)

kosten 

elektra 

verbruik 

(€)

kosten 

totaal 

(€)

CO2 

uitstoot 

elektra 

(kg)

CO2-

uitstoot 

totaal 

(kg)

gas 
verbruik 

m³

elektra 
verbruik 

kwh

CO2 

uitstoot 

elektra 

( kg) gas elektra

A tussenwoning beneden tussen vr combiketel E I= 2,70 F 1568 515 1046 116 1162 291 3083 EI= 1,04 A 522 519 294 67% -1%

A tussenwoning boven tussen vr combiketel E I= 3,01 G 2449 677 1634 152 1786 383 4742 EI= 1,32 C 935 814 461 62% -20%

A hoekwoning beneden hoek vr combiketel E I= 2,65 F 1722 515 1149 116 1265 291 3357 EI= 1,02 A 579 519 294 66% -1%

A hoekwoning boven hoek vr combiketel E I= 2,93 G 2704 677 1804 152 1957 383 5196 EI= 1,25 B 1015 814 461 62% -20%

Energielabel huidig Energielabel 

besparing




