Energieprestaties
grondgebonden
woningen
Meer wooncomfort
met minder energie

Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels

Stap voor stap naar minder energiegebruik
De overheid stelt steeds scherpere eisen aan de energieprestaties van nieuwbouwwoningen. In 2015 zal de EPC-eis 0,4 bedragen. In 2020 gaan we zelfs terug naar 0.
VolkerWessels doet er alles aan om de overheidseisen te volgen en zelfs ruimschoots
voor te blijven. Met het doorontwikkelen van ClimateReady© binnen het PlusWonenconcept zijn we inmiddels in staat passiefhuizen, energienotaloze en energieleverende
woningen te realiseren. En door toekomstige bewoners bewust te maken van hun energie
gebruik zorgen we er voor dat woningen ook in de toekomst goed betaalbaar blijven.
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ClimateReady©

Flexibele verduurzaming woning
In onderstaande tabel is een aantal voorbeeldconfiguraties
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Aanvullende installaties

Douchewarmtewisselaar		
Zonneboiler			
1,6 (m2)
20,8 (m2)
17,6 (m2)
PV-cellen 							

22,4 (m2)

A-label apparatuur (bewoners)			
Verbruik, lasten en uitstoot per jaar**
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Bovenstaande voorbeelden zijn van configuraties, andere opties zijn ook mogelijk.
Toepassing hoeveelheid PV-cellen afhankelijk van gekozen dakvorm.
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PV-cellen
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* Uitgangspunt is gemiddeld verbruik van
een gezin. Gem. gebruiksgebonden energiegebruik is 2.500 kWh per jaar, gemiddeld gebouwgebonden energiegebruik
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** De vermelde bedragen en hoeveelheden
zijn o.b.v. normverbruik. Kosten en verbruik
kunnen in de praktijk afwijken van de
vermelde getallen.

energieprestaties grondgebonden woningen

Met PlusWonen naar een
energieleverende woning
Bouwen met PlusWonen gaat snel en betaalbaar volgens een overzichtelijk
stappenplan, van stedenbouwkundig plan tot aanvullende duurzaamheids
opties. Dit stappenplan geldt zowel voor de woningen met een EPC van 0,54
als voor de meest duurzame woning van PlusWonen: de energieleverende
woning. Zowel de energienotaloze – als de energieleverende woningen
stellen specifiekere eisen aan het ontwerp, onder andere op het gebied van
zonoriëntatie (zuid) en de verhouding tussen vloer- en verliesoppervlak.
Het principe van de Trias Energetica vormt de basis bij de ontwikkeling van
de woningen. Beperking van de energievraag begint met een goede isolatie
en uistekende luchtdichtheid. Een robuust installatiesysteem reduceert de
energievraag door het eenvoudig hergebruiken van energie. Toevoeging
van warmte of koude wordt verzorgd door techniek, bijvoorbeeld Warmte
Koude Opslag of een zonneboiler. De benodigde energie voor de gebouwgebonden en huishoudelijke apparaten komt van PV-cellen.

Principe achter energieleverend
De energieleverende woning van PlusWonen is een woning die over een jaar
genomen minimaal 1 kWh meer energie opwekt dan deze verbruikt (zowel
gebouw als gebruiksgebonden). Daarbij is het mogelijk dat energie die
’s zomers teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet ’s winters weer
afgenomen wordt. De energieleverende woning is dus in staat netto méér
energie te produceren dan nodig om in de eigen gebouw- en gebruiksgebonden energiebehoefte te voorzien. De overschotten van lokaal opgewekte energie kunnen worden afgestaan aan de nabije omgeving of worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. PlusWonen gaat dus een stap verder
in duurzaamheid dan energieneutraal, met de energieleverende woning.

Principe achter energienotaloos
Trias Energetica
1) beperk de energievraag

Bij de energienotaloze woning staat de energienota centraal. Bij deze woning

2) wek benodigde energie duurzaam op

bedraagt de energienota per saldo maximaal € 0, opgeteld over een jaar.

3) wek de resterende energiebehoefte
zo efficiënt mogelijk op

Ook het vastrecht wordt gecompenseerd. De energieconsulent en slimme
meter helpen de bewoner de woning bewust te gebruiken. Een energienotaloze woning wordt namelijk gerealiseerd door een energiezuinig huis
maar ook door energiezuinig gebruik van de woning.
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Meer weten over energieprestaties
van grondgebonden woningen?
Het verbeteren van energieprestaties en terugdringen van energiegebruik
is alleen zinvol wanneer techniek en communicatie met bewoners samengaan.
Door deze combinatie heeft PlusWonen de volgende voordelen:
• lagere maandlasten;
• waardeontwikkeling;
• duurzaam wooncomfort, voor zowel koopwoningen als huurwoningen;
• begeleiding van de gebruiker door onze energieconsulent;
• aansluiting op energielabeling;
• eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid van gebruikers door
ClimateReady-keuzewijzer.
Wilt u meer weten over energieprestaties van grondgebonden woningen?
Kijk dan op www.pluswonen.nl en www.climateready.nl of neem contact op
met één van de VolkerWessels-ondernemingen.

VolkerWessels is de handelsnaam van Koninklijke Volker Wessels Stevin nv.
ClimateReady ® en PlusWonen® zijn gedeponeerde handelsmerken van VolkerWessels.
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• lage vanaf-prijs;

