
Energiezuinige nieuwbouw 
Bij het maken van een ontwerp voor uw nieuwe woning vraagt u advies bij een architect om uw 

behoeften en wensen vorm te geven. Tijdens dit ontwerpproces moeten ook veel technische keuzes 

worden gemaakt. Keuzes, die invloed hebben op de beleving (uitstraling, comfort, ruimte-akoestiek, 

gevoelstemperatuur, etc.). Keuzes die invloed hebben op de investeringskosten en het 

energiegebruik (gebruikskosten). Een onafhankelijk adviseur kan u - net als een architect - helpen bij 

het maken van verstandige keuzes. Het is dan ook aan te bevelen om in een zo vroeg mogelijk 

stadium van uw ontwerp een adviseur te raadplegen. 

Om u alvast te helpen met een energiezuinige uitwerking van uw nieuwbouwwoning is door Paul 

Jacobs (adviseur/eigenaar van Jacobs Ingenieurs en energiecoach van WeertEnergie) een lijst 

opgesteld met tips, die u kunnen helpen tijdens het ontwerpproces. 

 

Tips, die u kunnen helpen bij het ontwerp van een energiezuinige woning: 

 

Tip 1 Compact bouwen 

Zorg er voor, dat de vormverliesfactor van uw woning zo klein mogelijk is. 

De vormverliesfactor is verhouding tussen de oppervlakte van de schil (grondvloer, gevels en 

dak) en de gebruiksoppervlakte. 

Dit kunt u realiseren door zo min mogelijk erkers/kleine uitbouwen/dakkapellen/patio’s te 

ontwerpen. 

Doe dit wel verstandig, want het kan tevens van grote invloed zijn op de uitstraling van uw 

woning en uw indirect woongenot. 

 

Tip 2 Goede isolatiewaardes 
Vanuit het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de isolatie van de schil (Rc=3,5 m²K/W voor 

de vloer; Rc=4,5 m²K/W voor de buitenwanden; Rc=6,0 m²K/W voor het dak) van uw nieuwe 

woning. Door deze te verhogen kunt u het warmteverlies door de schil verkleinen. Daarmee 

verkleint u ook het benodigd vermogen om uw huis te verwarmen en het toekomstig 

energieverbruik.  

Opgemerkt dient te worden, dat hierin een optimum kan worden bereikt, omdat de extra 

besparing op steeds betere isolatie op een gegeven moment slechts nog maar marginaal is. 

 

Tip 3 Verbeteren isolatiewaarde kozijnen en glas 

ook voor kozijnen en glas zijn vanuit het bouwbesluit eisen gesteld aan de minimale 

isolatiewaarde. Deze zijn (eenvoudig) realiseerbaar met goede aluminium, kunststof en 

houten kozijnen, voorzien van HR++ glas met een u-waarde van 1,1W/m²K. Om de 

isolatiewaarde te verbeteren kan Triple glas worden toegepast, maar let op, dat hiervoor 

vaak ook andere kozijnen nodig zijn.  

Pas geïsoleerde buitendeuren toe om de vereiste U-waarde van maximaal 1,65W/m²K te 

kunnen realiseren. 

Er zijn in de markt veel gecertificeerde kozijnen verkrijgbaar, die beter isolerend zijn dan 

standaard kozijnen. Dit kunt u navragen bij verschillende leveranciers. 

Let wel op, dat glas een grote warmtebron is in de zomer. Het zonlicht, dat hierdoor 

binnenvalt zal de woning extra opwarmen, wat soms zelfs kan leiden tot extreem hoge 



binnentemperaturen. Daarentegen zal in de winter glas op het zuiden extra warmte 

binnenbrengen. Grote overstekken kunnen positief bijdragen aan het weren van de zon in de 

zomer en toelaten van zonnewarmte in de winter. Denk er dan wel aan, dat op oost en west 

georiënteerde gevels door laagstaande zon vaak minder efficiënt zijn in de zomersituatie. 

Het (laten) maken van een gebouwsimulatie kan in deze veel informatie opleveren over de 

werking van de zoninstraling. 

 

Tip 4 Goed en luchtdicht detailleren 

Door gebruik te maken van SBR referentiedetails, kan met enige zekerheid de luchtdichtheid 

van aansluitingen worden gewaarborgd. Het is heel belangrijk dat de schil van de nieuwe 

woningen een zeer goede luchtdichtheid heeft. Bijvoorbeeld door minimaal dubbele naad- 

en kierdichting toe te passen en extra aandacht te besteden aan alle aansluitingen zoals 

gevel/dak-aansluiting. Niet alleen in het ontwerp, maar ook in de uitvoering moet hier 

aandacht aan worden besteed. Een goede kier en naaddichting komt het comfort en het 

energieverbruik ten goede. Via de website van verschillende leveranciers kunnen goede 

referentiedetails worden opgezocht. 

 

Tip 5 Zo kort mogelijke leidinglengtes 

Situeer alle ruimtes, met warmtapwater zo dicht mogelijk bij elkaar, zodat er geen grote 

verliezen zijn door de leidingen. Zorg ook dat de opwekker/buffer (boiler, CV-ketel, Pellet-CV) 

zo dicht mogelijk bij deze ruimtes is gesitueerd. 

 

Tip 6 Zorg voor een goed ventilatiesysteem 

Door een woning luchtdicht te bouwen wordt het extra belangrijk om aandacht te besteden 

aan een goed ventilatiesysteem. Een goed ontwerp van een “controleerbaar” 

ventilatiesysteem voorkomt extra energieverlies en tocht(klachten). De meest gangbare 

systemen zijn: 

- Natuurlijk toevoer en mechanische afvoer (let op koudeval en tocht en onderzoek of 

warmteterugwinning op de afzuiglucht mogelijk is). 

- Mechanische toevoer en mechanische afvoer met warmteterugwinning; de ingeblazen 

lucht van deze systemen is (in de winter) altijd lager, dan de luchttemperatuur in de 

ruimte, dus zorg ook, dat dit soort systemen geen tochtklachten veroorzaken);  

Het opwarmen van ventilatielucht kost altijd energie. Een goed ventilatiesysteem beperkt de 

energievraag, maar voorkomt dat er te weinig wordt geventileerd of dat er comfortklachten 

ontstaan. 

 

Tip 7 Verwarmingssysteem op lage temperatuur 

Het afgiftesysteem is zeer belangrijk voor het comfort in een ruimte. Dit moet in  combinatie 

met het ventilatiesysteem en een goede isolatie optimaal functioneren. De meeste duurzame 

opwekkingsinstallaties werken met een afgiftesysteem op basis van lage temperatuur (vloer- 

of wandverwarming). Energetisch zijn deze systemen vaak het meest interessant. 

 



Tip 8 Voldoende ruimte reserveren voor techniek 

Door toepassing van energiezuinige installaties is meer ruimte nodig voor techniek. Hou in 

het ontwerp voldoende rekening met deze techniek, zodat u bij realisatie niet voor 

verassingen komt te staan. 

- Extra kanalen bij toepassing van gebalanceerde ventilatie met WTW. 

- Een boiler en eventueel buffervat bij toepassing van duurzame systemen. 

- Dak op het zuiden oriënteren om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van zonne-

energie. 

 

Tip 9 Onafhankelijk advies  

Voor particuliere woningen geldt, dat deze altijd uniek zijn en speciaal ontworpen met een 

eigen identiteit. Dit vergt maatwerk van iedereen, die betrokken is bij het ontwerp van uw 

woning (architect(en), adviseur(s) en constructeur). 

Laat u in een vroeg stadium van het ontwerp adviseren over de diverse mogelijkheden om 

energie te besparen en om duurzame energie zelf op te wekken en te gebruiken. 

 

Over het algemeen zal uw architect (samen met u) uw woning vormgegeven en hiervoor een 

omgevingsvergunning aanvragen. Met bovenstaande tips kan ook de energiezuinigheid van 

het ontwerp nader worden vormgegeven. 

Door het maken van een (verplichte) EPC-berekening kan worden gecontroleerd of het 

ontwerp voldoende energiezuinig is; met andere woorden voldoet aan de eisen in het 

Bouwbesluit. 

Een warmteverliesberekening zal u nog meer inzicht geven over het te installeren vermogen 

van uw verwarmingstoestel. Deze informatie heeft uw installateur ook nodig om het juiste 

opwekkingstoestel (warmtepomp, PelletCV, etc.) te bestellen voor uw woning en het juiste 

afgiftesysteem (vloerverwarming, radiatoren, convectoren, etc.) in de verschillende ruimtes. 

Daarnaast kan nog met een gebouwsimulatie worden bepaald of het comfort in uw woning 

acceptabel is of dat hier nog aanvullende voorzieningen voor moeten worden getroffen. 

 

Tot Slot  

Mocht u nader onafhankelijk advies willen inwinnen of specifiek voor uw woning een onafhankelijke 

analyse willen laten uitvoeren ten aanzien van de mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met 

Paul Jacobs van Jacobs Ingenieurs. Hij kan tevens de genoemde berekeningen voor u uitvoeren en 

advies geven over akoestiek en andere technische onderwerpen. 

Mogelijk bent u geïnteresseerd in een 1,5 à 2 uur durend adviesgesprek (eventueel samen met uw 

architect) waarin de comfort-technische, installatietechnische, bouwfysische en energetische 

aspecten met betrekking tot uw woning worden besproken. Tijdens het gesprek zal vooral op basis 

van uw wensen en de ervaring van de adviseur richting worden gegeven aan de te maken keuzes. 
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