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Energie neutraal wonen in Nooitgedacht : 1e fase 7 Parkvilla’s 
 
De 7 energiezuinige vrijstaande en halfvrijstaande gasloze Parkvilla’s worden gebouwd op een prachtige 
groene locatie in de wijk Nooitgedacht dichtbij Rolde. De woningen hebben een hoog wooncomfort, zijn 
goed geïsoleerd en worden aangeboden inclusief keuken met apparatuur. De energie wordt opgewekt via 
zonnepanelen. Er is geen gasaansluiting, omdat alles ‘all electric’ werkt. De ruime woningen zijn voorzien 
van vloerverwarming. Op deze wijze kan er in een gezond binnenklimaat geleefd worden en dat met eigen 
opgewekte energie. 
 

 
Werktuigbouwkundige installaties 
Uitgangspunt voor deze energieneutrale woningen is dat ze haar eigen energie op wekken door middel van 
PV- panelen ten behoeve van de woninggebonden installaties en het gestelde eigen huishoudelijk verbruik.  
 
Er is voor gekozen om geen gebruik te maken van fossiele brandstof (gas), dit betekend geen 
aansluitkosten gas NUTS en de daarbij horende maandelijkse vastrecht kosten tbv gas.  
De verwarming van de woning en het tapwater wordt bereid door middel van een lucht water warmtepomp. 
We hebben voor deze duurzame manier gekozen omdat; 
 
* Het klimaat in Nederland zich hier prima voor leent. 
* Door de nieuwere technieken het rendement aanzienlijk is verbeterd. 
 
 
PV panelen 
De eigen energie wordt opgewekt door middel van PV-panelen. Hierbij is rekening gehouden met voldoende 
ventilatie onder de PV-panelen voor een zo goed mogelijk rendement. Om het rendement zo hoog mogelijk 
te houden zullen de PV-panelen (door de bewoners) ook periodiek schoon moeten worden gemaakt, 
hierdoor resulteert een gegarandeerde energie opbrengst voor de gebouw gebonden installaties en het 
opgegeven huishoudelijk verbruik. Om dit te realiseren komen we gemiddeld uit op ca. 24- 28 stuks PV-
panelen (conform EPG berekeningen) 
 
 
Verwarming  
De warmte opwekking ten behoeve van de woningverwarming en de verwarming van het tapwater vindt 
plaats door middel van een luchtwaterwarmtepomp.  
 
De begane grond en eerste verdieping worden voorzien van vloerverwarming. Vanaf de warmtepomp zullen 
de vloerverwarming verdelers worden aangesloten door middel van (ingestorte) kunststof leidingen met 
perskoppelingen. De verwarming van het tapwater vindt plaats vanuit het ca. 170 ltr. buffervat. De regeling 
van de temperatuur in de woning vindt plaats door middel van een kamerthermostaat. Door de 
vloerverwarming zal de woning gelijkmatig verwarmd worden en een behaaglijk binnenklimaat opleveren. 
 
Mechanische ventilatie 
Er is voor mechanische ventilatie afvoer (op basis van Co2 en vochtsturing) met natuurlijke ventilatie 
toevoer gekozen. De natuurlijke ventilatie toevoer wordt vaak als prettig ervaren omdat er “frisse” 
buitenlucht door de roosters van de slaapkamers en in de woonkamer in de woning kan worden 
aangetrokken. 
 
Energie neutrale woningen 
Wat houdt dit eigenlijk in? In basis is dit een huis dat evenveel (of meer) energie opwekt als dat het nodig 
heeft voor het huis (gebouwgebonden) en het huishouden. Uiteraard, elk huishouden heeft een uniek 
verbruik. Dit is ook niet zomaar te bepalen, wel zijn hier gemiddelden voor. In onderstaand overzicht wordt 
weergegeven waar wij rekening mee houden. Deze wordt in de EPG-berekening verwerkt. 
Kortom, belangrijk dit met elkaar te vergelijken, zodat er geen misverstanden over bestaan. Tevens dient u 
er rekening mee te houden dat deze situatie een momentopname is bij aanvang bouw (nieuwe installaties). 
Zoals bijna alles onderhevig is aan verval, zo ook de zonnepanelen. Belangrijk is dat deze tijdig en frequent 
schoongemaakt dienen te worden. Ook belangrijk is om te weten hoeveel vermogen de zonnepanelen nog 
leveren na een X-aantal jaren. Het kan best zijn dat na 10 jaar er al 10 tot 20% minder opbrengst is van de 



2018-02-25  Hesco Bouw BV 

zonnepanelen. Dit is per zonnepaneel verschillend en kunnen wij dan ook geen rekening mee houden. 
Indien u hierover meer wilt weten, dient u contact op te nemen met de leverancier.  
In de EPG berekeningen wordt geen rekeningen gehouden met verval (tenzij expliciet aangegeven). In de 
EPG-berekening hebben wij rekening gehouden met een benadering van het theoretisch verbruik alsmede 
de opbrengst.  
 
 
Voor de basis Parkvilla’s zijn de navolgende uitgangspunten gehanteerd (conform EPG 
berekeningen)  
 
Kavel 11 vrijstaand : Gebouw gebonden installaties verbruik 4.005 kWh  
- Verwarming  
- Warm water bereiding  
- Ventilatie systeem  
- Eventuele bijverwarming in badkamer (door bewoners zelf te bepalen) 
Op eigen perceel opgewekte elektriciteit 6.401 kWh (middels 28 PV panelen a 300 Wp per paneel) 
---------------- ----------------------- 
Hiermee komt het (conform EPG berekening – 0.25) voor eigen gebruik (niet gebouw gebonden) de 
opgewekte energie op: 2.396 kWh ( 6.401 – 4.005 kWh) Zonrichting Oost 24 PV panelen en zuid 4  
 
Kavel 12 vrijstaand : Gebouw gebonden installaties verbruik 4.128 kWh  
- Verwarming  
- Warm water bereiding  
- Ventilatie systeem  
- Eventuele bijverwarming in badkamer (door bewoners zelf te bepalen) 
Op eigen perceel opgewekte elektriciteit 6.261 kWh (middels 24 PV panelen a 300 Wp per paneel) 
---------------- ----------------------- 
Hiermee komt het (conform EPG berekening – 0.22) voor eigen gebruik (niet gebouw gebonden) de 
opgewekte energie op: 2.133 kWh ( 6.261 – 4.128 kWh) Zonrichting Zuid 
 
Kavel 13 vrijstaand : Gebouw gebonden installaties verbruik 4.128 kWh  
- Verwarming  
- Warm water bereiding  
- Ventilatie systeem  
- Eventuele bijverwarming in badkamer (door bewoners zelf te bepalen) 
Op eigen perceel opgewekte elektriciteit 6.261 kWh (middels 24 PV panelen a 300 Wp per paneel) 
---------------- ----------------------- 
Hiermee komt het (conform EPG berekening – 0.22) voor eigen gebruik (niet gebouw gebonden) de 
opgewekte energie op: 2.133 kWh ( 6.261 – 4.128 kWh) Zonrichting Zuid 
 
Kavel 14 halfvrijstaand : Gebouw gebonden installaties verbruik 3.862 kWh  
- Verwarming  
- Warm water bereiding  
- Ventilatie systeem  
- Eventuele bijverwarming in badkamer (door bewoners zelf te bepalen) 
Op eigen perceel opgewekte elektriciteit 6.074 kWh (middels 28 PV panelen a 300 Wp per paneel) 
---------------- ----------------------- 
Hiermee komt het (conform EPG berekening – 0.24) voor eigen gebruik (niet gebouw gebonden) de 
opgewekte energie op: 2.212 kWh ( 6.074 – 3.862 kWh) Zonrichting West 
 
Kavel 15 halfvrijstaand : Gebouw gebonden installaties verbruik 3.856 kWh  
- Verwarming  
- Warm water bereiding  
- Ventilatie systeem  
- Eventuele bijverwarming in badkamer (door bewoners zelf te bepalen) 
Op eigen perceel opgewekte elektriciteit 6.106 kWh (middels 28 PV panelen a 300 Wp per paneel) 
---------------- ----------------------- 
Hiermee komt het (conform EPG berekening – 0.25) voor eigen gebruik (niet gebouw gebonden) de 
opgewekte energie op: 2.250 kWh ( 6.106 – 3.856 kWh) Zonrichting Oost 
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Kavel 16 halfvrijstaand : Gebouw gebonden installaties verbruik 3.862 kWh  
- Verwarming  
- Warm water bereiding  
- Ventilatie systeem  
- Eventuele bijverwarming in badkamer (door bewoners zelf te bepalen) 
Op eigen perceel opgewekte elektriciteit 6.106 kWh (middels 28 PV panelen a 300 Wp per paneel) 
---------------- ----------------------- 
Hiermee komt het (conform EPG berekening – 0.25) voor eigen gebruik (niet gebouw gebonden) de 
opgewekte energie op: 2.244 kWh ( 6.106 – 3.862 kWh) Zonrichting Oost 
 
Kavel 17  halfvrijstaand : Gebouw gebonden installaties verbruik 3.862 kWh  
- Verwarming  
- Warm water bereiding  
- Ventilatie systeem  
- Eventuele bijverwarming in badkamer (door bewoners zelf te bepalen) 
Op eigen perceel opgewekte elektriciteit 6.074 kWh (middels 28 PV panelen a 300 Wp per paneel) 
---------------- ----------------------- 
Hiermee komt het (conform EPG berekening – 0.25) voor eigen gebruik (niet gebouw gebonden) de 
opgewekte energie op: 2.212 kWh ( 6.074 – 3.862 kWh)  Zonrichting West 

 
 
* In de bijlage ‘Infoblad Energie neutraal bouwen: definitie en ambitie’ van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, vindt u een toelichting op de diverse gehanteerde definities omtrent het  
‘energieneutraal / energie notaloos / nul op de meter/ EPC 0 ‘ bouwen.  


