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Sinds 1995 kennen we de energieprestatienorm, die er voor moet zorgen dat 

woningen energiezuiniger worden. Ondanks dat de bouw ontwerpt op dit 

minimum, heeft ‘de EPC’ zijn vruchten afgeworpen, woningen van nu gebruiken 

aanzienlijk minder energie dan een vergelijkbare woning 20 tot 30 jaar geleden. 

Het moeten voldoen aan dit wettelijke minimum heeft ook een keerzijde: het 

gehele woningontwerp wordt inmiddels afgestemd op de te bereiken EPC 

(energieprestatie coëfficiënt, nu voor woningen 0,40), waarbij vaak voorbij wordt 

gegaan aan het werkelijk te bereiken comfort, de gezondheid en het energiegebruik. 

Dit gaat mogelijk veranderen nu de nadruk op energiezuinige woningconcepten 

toeneemt en de bewoner steeds kritischer is. 
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energiezuinige woningen
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Op 30 september heeft de TVVL Expertgroep 
Sanitaire Techniek haar jaarlijkse 
Innovatiegroep bijeenkomst gehouden, 
die dit jaar samenviel met de Dutch Green 
Building Week. De auteurs van dit artikel 
hebben een verhandeling gehouden over de 
efficiëntie van warmtapwater in woningen, 
waarbij de verschillen zijn weergegeven 
tussen het berekende energiegebruik conform 
de NEN7120 (‘EPC’) [2] en het werkelijke 
energiegebruik op basis van SIMDEUM® [1]. 
Tijdens deze bijeenkomst werd kort geschetst 
hoe het gangbare ontwerpproces van een 
nieuwbouwwoning verloopt, om te toetsen 
of dit overeenkomt met de mening van de 
aanwezigen in de zaal. Dit was in hoge mate 
het geval: de projectontwikkelaar en architect 
bereiden het ontwerp voor tot op het niveau 

van een verkooptekening. Vervolgens worden 
de nodige berekeningen gemaakt voor de 
bouwvergunning, waaronder de EPC. De EPC-
berekening wordt meestal niet gemaakt door 
een installatie-adviseur of installateur. De 
bouwkundige eigenschappen van de woning 
zoals de Rc-waarden zijn bepalend, waarna 
vervolgens de installaties worden gekozen 
om het ‘gat’ op te vullen. Producten met 
goede kwaliteitsverklaringen scoren hoog en 
worden veelvuldig toegepast. Gevolg van het 
ontwerpen op de EPC-uitkomst is dat deze 
bouwkundig geschoolde ontwerper zich veelal 
er niet van bewust is welke installaties hij 
uiteindelijk gekozen heeft, en hoe deze door 
de bewoner worden gewaardeerd ten aanzien 
van comfort en gezondheid, gebruiksgemak, 
onderhoud en energiegebruik. Het was in dit 

kader belangrijk vast te stellen dat de aanwe-
zigen zich herkennen in deze werkwijze, omdat 
dit hopelijk openingen geeft voor discussie 
en verbetering van de samenwerking tussen 
bouwkunde (projectontwikkelaar, architect, 
aannemer) en installatietechniek (installateur 
en installatie-adviseur). Aanwezigen in de zaal 
voegden hieraan toe dat zij in de praktijk tegen 
twee zaken aanlopen:
-  druk vanuit de opdrachtgever om zo goed-

koop mogelijk te ontwerpen tegen zo laag 
mogelijke advieskosten;

-  gebrek aan handhaving: een groot deel van 
nieuwbouwwoningen wijkt bij oplevering 
af van hetgeen is vastgelegd in de EPC-
berekening en wijkt daarmee dus af van de 
bouwvergunning. Hieraan kunnen we echter 
geen exacte cijfers aan verbinden.

Meer waarde aan ontwerp levert meerwaarde
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  OPMARS ENERGIEZUINIGE 
WONINGEN

De afgelopen jaren is er een sterke opmars 
gaande van zeer energiezuinige nieuwbouw, 
vooruitlopend op de aanscherping van de 
EPC-eisen die ingaan in 2020 en inmiddels 
bekend zijn onder de naam BENG (Bijna 
Energie Neutrale Gebouwen). We kennen het 
project De Stroomversnelling, Nul-op-de-
meter concepten (NoM), passiefhuis concept, 
de energie-neutrale woning etc. Daarnaast 
ligt er een enorme potentie voor energiebe-
sparing in de renovatiemarkt. De wet op de 
Energieprestatievergoeding (EPV) die in 2017 
van kracht wordt moet hier een boost aan 
geven. 
Dit zijn positieve en noodzakelijke ontwik-
kelingen, die beoordeeld moeten worden op 
de genoemde aspecten (werkelijk) energie-
gebruik, comfort en gezondheid. Comfort en 
energiegebruik voor warmtapwater zijn direct 
afhankelijk van de gekozen warmtapwater-
bereider. Hoe meer energiezuinigheid wordt 
benadrukt en daardoor bepaalde verwachtin-

gen worden gewekt (‘Waar denkt ú aan bij een 
nul-op-de-meter woning?’), hoe kritischer 
moet worden ontworpen en gekeken naar 
de gevoeligheid. Het uitsluitend focussen op 
één getal tijdens het ontwerp, namelijk de 
behaalde EPC-score, zal in de toekomst vaker 
tot problemen leiden, wanneer verwachtingen 
over energiegebruik niet worden ingelost. En 
juist dat is voor warmtapwater in potentie een 
groot probleem vanwege het toegenomen 
aandeel in het totale energiegebruik. 
Het energiegebruik voor warmtapwater 
maakte in het verre verleden wellicht 10% van 
het totale gebouwgebonden energiegebruik 
uit. Inmiddels is dit voor een huidige nieuw-
bouwwoning gestegen tot 25% en stijgt dit bij 
BENG door tot 33% en meer. Figuur 1 geeft 
links de verdeling van energiegebruik weer voor 
een standaard rijtjeswoning van 120 m2 met 
EPC 0,40 op basis van een CV-ketel, en rechts 
dezelfde woning met zeer hoogwaardige 
gebouwschil. Het is duidelijk zichtbaar hoe het 
aandeel van warmtapwater dan in verhouding 
stijgt.

 EPC NIET ALS ONTWERPTOOL
Het lijkt een open deur voor iedereen: 
NEN7120 is niet geschikt om er een woning 
mee te ontwerpen, het is een toetsinstrument. 
En om te kunnen toetsen zijn genormeerde 
regels nodig zodat je appels met appels kunt 
vergelijken. Voor warmtapwater wordt het 
gebruik ervan in woningen bepaald met een 
formule die afhankelijk is van het gebruiksop-
pervlak:

3.081 MJ per persoon * (1,28 + 0,01 * m2 gbo)

Het gebruik van 3.081 MJ per persoon komt 
overeen met het landelijk gemiddelde gebruik 
van ongeveer 40 liter water van 60 ℃ per dag. 
Het aantal personen varieert in deze formule 
van circa 1,9 (bij 60 m2 gbo) tot 3,3 personen 
(bij 200 m2 gbo).
In één oogopslag is duidelijk dat dit niet over-
eenkomt met de werkelijke samenstelling van 
huishoudens, die varieert van 1 persoon tot 6 
personen (grote gezinnen) of meer. En ook is 
duidelijk dat dit gemiddelde per persoon geen 
rekening houdt met verschillen in gedrag zoals 
bijvoorbeeld douchefrequentie en -duur. 
Logisch is dan dat de uitkomst niet overeen-
komt met het werkelijke energiegebruik. Maar 
zoals gezegd is dat ook niet nodig, want om 
woningen te kunnen vergelijken op energie-
prestatie is het juist behulpzaam uit te gaan 
van genormeerde verbruiken. Het is daarom 
een raadsel waarom in de woningbouwsector 
de EPC zo breed omarmd is als ontwerphulp-
middel. Will Scheffer heeft in een artikel in 
Intech in 1996 (!)hierop reeds gewezen [3]. Het 
artikel begon destijds met de tekst ‘Het bere-
kenen van het energiegebruik van warmtapwa-
terinstallaties vraagt (…) enige tijd. Wie slim 
denkt te zijn om dan maar gebruik te maken 
van getalswaarden uit de NEN5128, komt van 
een koude kermis thuis.’

 HELDERHEID MET SIMDEUM®
KWR heeft in 2015 een onderzoek gedaan in 
opdracht van BTO (het bedrijfstakonderzoek 
van de Waterleidingbedrijven) naar de efficiën-
tie van warmtapwater bereiding. Dit onderzoek 
werd mede gefinancierd door Stichting PIT 
(Promotiefonds Installatietechniek). Hierbij 
is het stochastisch rekenmodel Simdeum® 
gecombineerd met rendementen volgens de 
NEN7120 tot Simdeum-HW (Hot Water). In 
TVVL Magazine (09-2015) is hierover al bericht 
[4]. Met Simdeum kunnen tapprofielen worden 
gesimuleerd en worden verfijnd op bewo-
nersaantallen en -kenmerken, zoals leeftijd 
en geslacht. Simdeum maakt daarbij gebruik 
van statistische gegevens. Het resultaat 
Simdeum-HW is een model dat installateurs 
en consumenten meer inzicht kan geven in 

-Figuur 1- Berekend primair energiegebruik NEN7120 voor een standaard rijtjeswoning (Ag = 120 m2) 

met cv-ketel. Links voor een woning die voldoet aan EPC = 0,40, rechts voor een woning met zeer 

hoogwaardige bouwkundige schil.

De afgelopen jaren is er een sterke opmars gaande van zeer energiezuinige nieuwbouw
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het werkelijk te verwachten energiegebruik. 
Het stelt installateurs in staat om zelf een 
onderbouwde keuze te maken voor het type 
warmtapwaterbereider, en tevens om het 
effect van energiebesparende maatregelen op 
het energiegebruik te voorspellen. De context 
waarin energiebesparende maatregelen, zoals 
een douche WTW, worden toegepast speelt 
een rol in de mate waarin deze maatregelen 
effect hebben.

  NEN7120 EN SIMDEUM-HW 
VERGELEKEN

Tijdens de verhandeling voor de TVVL 
Innovatiegroep Sanitaire Technieken is een 
vergelijking gepresenteerd van de warmtapwa-
tervraag zoals berekend conform NEN7120 en 
met Simdeum. Figuur 2 laat de vraag zien voor 
4 situaties:
1a. Studio 60 m2 : 1 bewoner 65+
1b. Studio 60 m2 : 2 jongeren 25 jaar
2a. Tussenwoning 120 m2 : 2 bewoners 65+
2b.Tussenwoning 120 m2 : gezin met 3 kinde-
ren
Waar NEN7120 uitkomt op een vaste waarde 
laat Simdeum een spreiding zien van het 
10-90 percentiel, dat wil zeggen de spreiding 
tussen zuinige en onzuinige gebruikers, de 10% 
laagste en 10% hoogste verbruikers weggela-
ten. Ook laat Simdeum het verschil zien tussen 
het aantal en type (leeftijd) van de bewoner 
(varianten a en b). Ook al waren deze uit-
komsten te verwachten, het verbaasde menig 
aanwezige toch dat de spreiding in werkelijk-
heid zo groot is. 
Het Simdeum-HW rekenmodel maakt verder 
gebruik van de opwekrendementen conform 
de NEN7120, wat betekent dat het primaire 
energiegebruik in beide berekeningen op 
gelijke waarde zou uitkomen bij gelijke invoer 
(vraag). In de vergelijking valt op dat de bepa-
ling met NEN7120 overal binnen het 10-90 
percentiel ligt berekend met Simdeum, maar 
tegelijkertijd valt ook op dat er wel een factor 
2 verschil in kan zitten. Wanneer we in ogen-
schouw nemen dat warmtapwater wel 33% of 
meer van het primaire energiegebruik van een 
moderne woning uitmaakt, is een factor 2 van 
grote invloed en verdient veel meer aandacht 
dan het tot nu toe krijgt.

  GEVOELIGHEID IS KRITISCH 
PUNT

In [4] is al opgemerkt dat uit eerdere studies 
blijkt dat het tegenvallende elektriciteitsver-
bruik bij energie-neutrale woningen voorna-
melijk veroorzaakt wordt door inefficiënte 
bereiding van warm tapwater. Mogelijk is dit 
te verklaren doordat er in de praktijk, zoals in 
het begin van dit artikel beschreven, nauwelijks 
aandacht wordt besteed aan het ontwerp van 

de warmtapwaterbereiding. Ook wordt niet 
of nauwelijks gekeken naar de gevoeligheid 
van het ontwerp voor gebruikersgedrag en 
samenstelling. Hierdoor kan een in principe 
goede installatie toch ineens andere resultaten 
opleveren bij ‘afwijkend’ gedrag. 
Als voorbeeld een elektrische warmtepomp: 
deze bereidt warmtapwater met een COP van 
3,0. Het warmtapwater wordt opgeslagen 
in een buffervat van 200 liter (fictief voor-
beeld). Neemt nu het gebruik sterk toe door 
gezinsuitbreiding, onzuinig gedrag e.d., dan 
kan de warmtepomp het niet meer alleen aan 
en schakelt een elektrisch element in met een 
rendement van 1,0 in plaats van 3,0. Gevolg 
is dat de energielasten hoger uitvallen dan 
verwacht.
Een installatie-ontwerper zou daarom moeten 
kijken naar de gevoeligheid van het ontwerp 
voor gebruikersgedrag op de aspecten comfort 
en energiegebruik. In voorspellingen van het 
energiegebruik kan met een bandbreedte 
worden gewerkt, waardoor verwachtingen 
realistischer worden. Ten aanzien van comfort 

kan duidelijk aangegeven worden hoeveel of 
hoelang men kan douchen.

  ROBUUSTHEID VOORAF 
BEPALEN

Een mogelijke toepassing van Simdeum-HW 
bestaat uit het uitvoeren van een analyse 
van gebruiksvariatie. Met de uitkomsten van 
een dergelijke analyse kan bepaald worden 
aan wat voor bandbreedte van gebruik een 
warmtapwaterbereider zou moeten voldoen. 
Het is voor te stellen dat een woningcorporatie 
een systeem wenst dat past op verschillende 
gebruikers. Aan de andere kant zijn er mogelijk 
toepassingen waarbij maatwerk gewenst is. 
In beide gevallen kan deze bandbreedte met 
Simdeum-HW gekwantificeerd worden. Tevens 
kan met een combinatie van Simdeum-HW 
en de EPC-berekening de werkelijke energie-
besparing van maatregelen worden voorspeld, 
zodat teleurstelling achteraf wordt voorko-
men. Dergelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld 
energiezuinige opwekking, waterbesparende 
kranen en douche WTW. Een gevolg van deze 

-Figuur 2- Berekende warmtapwatervraag in GJ/jaar voor 4 voorbeeldsituaties, NEN7120 (EPC) en 

Simdeum (KWR)

-Figuur 3- De ruim 40 deelnemers discussieerden in de pauze verder over de vraag waarom de EPC 

allesbepalend is geworden in het ontwerp van de woninginstallaties.
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analyse kan zijn dat een woningcorporatie 
beter af kan zien van bepaalde warmtapwater-
bereidingsconcepten, zoals bepaalde typen 
warmtepompen, en de gewenste energie-
zuinigheid moet realiseren door het nemen 
van bouwkundige maatregelen. Hierdoor 
kunnen tegenvallende energierekeningen bij 
de onzuinigste gebruikers worden voorkomen. 
Andersom geredeneerd kan dit ook voor lief 
worden genomen, maar dan wel op basis van 
realistische voorspellingen.

  OPTIES VOOR VERDER 
ONTWIKKELING

In het door KWR uitgevoerde onderzoek 
‘Efficiënte Bereiding Warm Tapwater’ zijn 
uitkomsten van Simdeum-HW (energievraag) 
gekoppeld aan een Excel-rekenblad met 
rendementen conform NEN7120. Het model 
is echter nog niet geschikt c.q. gebruiksvrien-
delijk voor grootschalige toepassing door de 
markt. Daarnaast is het zo dat de energievraag 
berekend met Simdeum-HW nog niet precies 
past op de EPC-berekening, omdat beide de 
leidingverliezen berekenen. Tijdens de TVVL 
Innovatiegroep Sanitaire Technieken bijeen-
komst is aan de deelnemers voorgelegd of er 
interesse bestaat voor verdere ontwikkeling tot 
een gebruiksvriendelijke tool, en wie mogelijk 
belanghebbend hierin zijn. De deelnemers 
gaven aan dat met name voor zowel woning-
corporaties als projectontwikkelaars het 

voorspellen van werkelijk energiegebruik zeer 
waardevol kan zijn in relatie tot energieneu-
traal bouwen of renoveren. Hiermee kunnen 
realistische voorspellingen worden gedaan aan 
individuele bewoners, en kan tevens worden 
aangegeven bij welk gedrag de voorspellingen 
bereikt worden en welk gedrag zal leiden tot 
hogere gebruiken c.q. kosten. De verwachtin-
gen scheppende concepten ‘notaloze woning’ 
en nul-op-de-meter (NoM) woning kunnen 
werkelijk waargemaakt worden. Als zo’n model 
er eenmaal is, zal de weg naar toepassing door 
een installateur echter klein zijn en zodoende 
kan deze voor particuliere klanten bijvoorbeeld 
meer maatwerk leveren. 

  KOPPELING NEN7120 
SOFTWARE MET SIMDEUM®

De deelnemers gaven tevens als te onder-
zoeken mogelijkheid mee om een uitbreiding 
te maken (optionele module) op bestaande 
NEN7120 software. Hieraan zou dan, naast 
het blad met resultaten, een vrijwillig blad 
kunnen worden toegevoegd dat met enkele 
extra invoergegevens de bandbreedte voor 
werkelijk energiegebruik weergeeft. Deze extra 
invoergegevens kunnen beperkt blijven tot het 
aantal bewoners, maar ook meer gedetail-
leerd naar leeftijd, werkelijke leidinglengtes 
e.d. Hoe gedetailleerder de invoer, hoe 
meer maatwerk mogelijk is (hoe smaller de 
bandbreedte van uitkomsten). Hierdoor wordt 
het beste van twee modellen gecombineerd 
(NEN7120 en Simdeum) tot een goed toe-
gankelijke rekenmodule voor voorspellingen 
van energiegebruik op basis van specifieke 
bewonerskenmerken. Het uiteindelijke doel 
komt dan onder handbereik, namelijk een goed 
ontwerp van de warmtapwaterbereider. Dit is 
een aspect dat, zoals in het begin van dit artikel 
is aangegeven, nadelige gevolgen ondervindt 
vanwege het gebrek aan kennis en interesse bij 
de besluitvormers en het feit dat de keuze voor 
een warmtapwaterbereider te sterk afhankelijk 
is van de gewenste EPC-score.
Uiteraard roept dit nieuwe vragen op, zoals 
wat te doen voor renovatie-oplossingen, een 
terrein waar de NEN7120 niet over gaat? Deze 
vragen zijn nu nog onbeantwoord.

 OPENSTAANDE VRAGEN
Het ontwikkelen van een rekenmodel is één, 
het ontwerpen van een warmtapwaterinstalla-
tie twee. Een belangrijke vraag is hoe te komen 
tot toekomstbestendige, flexibele installaties 
die geschikt zijn voor wisselende bewoning? 
We weten dat mensen niet alleen iedere zeven 
jaar verhuizen, maar ook dat huishoudens in de 
loop der tijd variëren qua leeftijd en samen-
stelling. Kinderen worden geboren, worden 
groot en vliegen uit. Het ontwerpen van een 

warmtapwaterinstallatie die daarin goed 
functioneert lijkt haast onmogelijk. Toch zullen 
concepten bedacht moeten worden die deze 
uitdaging aan kunnen gaan om te komen tot 
echte energie-neutrale nieuwbouw en renova-
tie. Anders blijft men ontwerpen op gemiddel-
den, met teleurstellende resultaten tot gevolg. 
Het kunnen uitvoeren van een gevoeligheids-
analyse kan hierbij behulpzaam zijn, zodat 
ontwerpbesluiten weloverwogen genomen 
kunnen worden. Daar waar in de NEN7120 
zeer nauwkeurig kan worden gerekend aan 
zaken die het rendement van de installaties 
beïnvloeden, zoals het type regeling voor het 
ventilatiesysteem, of een kwaliteitsverklaring 
van een specifiek product, is het jammer dat de 
mogelijkheden voor warmtapwater zo beperkt 
zijn gezien de werkelijk optredende spreiding in 
warmtapwatervraag.

Irene van Veelen Andreas Moerman
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Een installatie-ontwerper moet kijken naar 

de gevoeligheid van het ontwerp voor 

gebruikersgedrag op de aspecten comfort en 

energiegebruik. Ten aanzien van comfort kan 

worden aangegeven hoeveel of hoelang men kan 

douchen.
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