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Inleiding 
Eind februari 2013 zijn de drie woning in Maasbommel opgeleverd aan de huurders van 
Woonstichting De Kernen. Deze woningen zijn ontworpen en gebouwd volgens het 
concept Lage lastenwoning, welke door Skippon BV en Bouwgroep Van der Maazen in 
opdracht van Woonstichting De Kernen is ontwikkeld. 
De naam van de Lage lastenwoning spreekt voor zich. De woonlasten bestaan naast 
rentelast of huur uit energielasten en onderhoudskosten. 
De woning is opgezet met een relatief goedkoop energieconcept.(EPC ca 0,28) 

• Een zeer goed geïsoleerde schil 

• Trippel glas in een geïsoleerd kozijn 

• Qv 10= 0,625 

• Mv systeem, CO2 gestuurd afzuigsysteem met natuurlijke toevoer dmv ZR 
roosters. 

• Douch wtw 

• Zonneboilersysteem 

• PV pananelen 

• Hr cv ketel, laag-temperatuur met vloerverwarming op de begane grond en 
radiatoren op de verdieping. 

Daarnaast is extra zorg besteed aan goede, ‘’altijd te gebruiken’’ spui-mogelijkheden om 
in warme periode opwarming van de woning tegen te gaan. 
 
 
Energiehuishouding. 
De woningen zijn voorzien van een gas- en elektra aansluiting. Tevens is er per woning 
een zonnewarmte en zonnestroominstallatie geplaatst. 
Om het energieverbruik van deze woningen in kaart te brengen, is er meetapparatuur 
aangebracht in deze woningen. Deze meetapparatuur bestaat uit elektriciteitsmeters, 
warmtemeters en een gasmeter. De meters van het netwerk bedrijf zijn ongemoeid 
gebleven. 
 
Het doel is in zicht verkrijgen in de energiestromen van de woning in het concept Lage-
Lasten-Woning. Het is absoluut niet de bedoeling om de bewoners te controleren in het 
verbruik, alsmede de gegevens hiervan inzichtelijk te maken voor derde. 
 
De cijfers worden in GJ (GigaJoule) uitgedrukt. Dit is de eenheid van Warmte. Ter 
vergelijk, 1 GJ komt overeen met 278 kWh of +/- 32 m3 gas. 
 
Rapportage 
Het verschil wordt weergegeven in het totale energieverbruik voor ruimteverwarming en 
warm tapwater bereiding, alsmede het elektraverbruik / opwek. Om een vergelijk te 
maken, zijn naast de drie woningen een referentie woning EPC 0,6 en een Lage 
lastenwoning opgenomen.  
 
De referentie woning is een kopie van de hoekwoningen, waarbij geen bouwkundige 
maatregelen zijn toegepast zoals verbeterde kierdichting, en extra isolatie. Er is geen 
zonnestroominstallatie en zonnewarmte installatie aanwezig. De EPC is 0,6.  
EPC 0,6 is de huidige norm, welke door de overheid is vastgesteld. 



 

 
De Lage lastenwoning is een concept door Skippon BV en Van der Maazen ontwikkeld, 
waarbij trias energetica voorop staat. Dus bouwkundig de woning verbeteren om 
vervolgens naar de installatie en het opwekken van duurzame energie te kijken. 
De drie woningen zijn volgens dit principe gebouwd. De energiecijfers in deze rapportage 
zijn gebaseerd op de uitkomsten van de EPC berekeningen en zijn gemiddeld ca 0,28. 
 

Warmtevraag 
 
In deze grafiek is het warmteverbruik uitgezet. De warmteopwekker is hierin centraal, de 
gasketel. Deze wordt in het geval van warm tapwater opwekking ondersteund door de 
zonnecollector op het dak van de woningen.  
 
De cijfers van de drie woningen zijn van de maanden maart 2013 tot en met maart 2014, 
12 maanden. De waarde van de referentie 0,6 en Lage lastenwoning zijn theoretisch over 
een jaar weergegeven. De gegevens van ieder adres is op basis van werkelijkheid 
weergegeven. 
 

 
 
 
Conclusie warmtevraag: 
 
De energie ten behoeve van warm-tapwater ligt beduidend lager in de woning 
Kroonenburg 2 en 4, dan bij nr 6.  Desondanks is de verbruikte energie bij nr 6 lager dan 
verwacht, uitgaande van de cijfers betreffende Lage lastenwoning. 
De zonnewarmte neemt een groot aandeel voor rekening van verwarming tapwater.  
 
Er is ook minder energie naar verwarming gegaan. In 2013 hebben we een relatief koud 
voorjaar gehad. Daarna is de winter 2013-2014 zacht geweest wat bijgedragen heeft aan 
een gunstig energieverbruik.  
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Warm tapwater 
 
Onderstaande grafiek geeft het aantal m3 warm tapwater afname aan.  

  
 
Warm tapwater wordt opgewekt door de zonnecollector en opgeslagen in het buffervat. Bij 
tapwatervraag zal het voorverwarmde water uit het vat via de CV-ketel naar de tappunten 
stromen.  
Middels een tweetal meters wordt het aandeel “zonne-energie” en het aandeel 
“gasenergie” gemeten. 
Beide zijn uitgedrukt in de eenheid GJ (GigaJoule) 
 
Het aandeel gas wat benodigd is om het water na te verwarmen wordt procentueel 
kleiner. Dit komt door de warmte van de zon om het water voor te verwarmen. 
 

 
 
In alle 3 de woningen is het aandeel warmte van de zon grote dan het aandeel van 
warmte uit gas.  
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Zonnestroom 

Op het platte dak van de woningen is een zonnestroom installatie opgesteld. Deze PV-

panelen zetten licht om in elektra. Deze elektra wordt aangewend voor de apparaten 

binnen de woning, zoals MV-box, de cv-ketel en zonnecollector, maar ook voor de 

koelkast en TV. De stroom die niet wordt opgenomen in de woning, wordt naar het net 

terug gevoerd. Dit wordt apart op de meter van het netwerkbedrijf geregistreerd en 

middels de jaarrekening verrekend. (salderen) 

 

Deze grafiek geeft de cijfers van de ingekochte stroom, de opgewekte stroom en de 

resultanten daarvan. Bij woning Kroonenburg 2 zal de elektrarekening op nul uitkomen, 

afgezien van het vastrecht. 
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Jaarrekening 
 
Het verbruik aan gas en elektra is in onderstaande grafiek uitgedrukt in euro’s. Het betreft 
hier alleen de verbruiken, dus niet het vastrecht. 
1 kWh is overeenkomstig met € 0,22 
1 m3 gas is overeenkomstig met € 0,65 
 

 
 
Het elektraverbruik in woning nr6 ligt boven het landelijk gemiddelde. Bij de Lage 
lastenwoning is de jaaropbrengst van de PV al in mindering gebracht.  
 
 
Nawoord 
In de bovenstaande grafiek is te zien dat zoals vooraf is bepaald het energieverbruik van 
de referentiewoning met een EPC van 0,6 een stuk hoger ligt dan de berekende waarde 
van de ‘’lage lastenwoning’’. 
Als we de berekende waarde van de ‘’lage lastenwoning’’ afzetten tegen de werkelijk 
gemeten waarden dan is in bovenstaande grafiek te zien dat de prijs van het gemiddelde 
energieverbruik van deze drie woningen behoorlijk lager is dan wat vooraf is berekend 
ondanks dat het nieuwe woningen zijn met relatief veel bouwvocht. 
Gebruikersgedrag is in grote mate van invloed op de verschillen tussen de woningen 
onderling zo is uit de diverse grafieken op te maken. Echter, zelfs de woning van huisnr 6, 
welke door gebruiksgedrag een vrij groot verbruik van elektra en warm-tapwater heeft, 
blijkt tov de vooraf berekende waarde van de ‘’lage lasten woning’’ nog gunstiger te zijn.  
 
 
 
Aldus opgesteld April 2014 
J.J. van Berkel 
Skippon BV 
www.skippon.nl 
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