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Gedrewcenheid moet resultaat oplewefren 

Klein bouwbedrijf promoot ener
giezuinig bouwen 

Het on tb reek t kleine b o u w b e d r i j v e n 

vaak aan kenn is over energ iezu in ig b o u 

w e n , en Inun k lanten v ragen er niet naar. 

Platem B o u w s tap t echter op de k lant af 

en p robeer t deze w a r m te maken voo r 

een g o e d geïso leerd huis me t zu in ige in

sta l lat ies. Hoe doen ze dat precies en 

hebben ze daar succes mee? 

Dirk Dubbeling 

De vereiste energieprestatiecoëfficiënt (EPC) waaraan nieuw te bou
wen woningen in Nederland moeten voldoen, is begin 2015 ver
laagd van 0,6 naar lager of gelijk aan 0,4. Dat moet het 
energieverbruik in zowel huurwoningen als koopwoningen verder 
terugdringen en ook de uitstoot van CO2 verder verlagen. Krijgen 
bestaande woningen een nieuwe aanbouw of opbouw, dan moet 

aan de EPC-eis voor nieuwbouw worden voldaan, evenals bij ver
vanging van delen van de gevel of het dak. De inzet in de bouwsec
tor om dit te realiseren vindt vaak plaats in georganiseerd verband, 
zoals bij de bouw van nieuwe wijken en in de vorm van program
ma's als Nul-op-de-meter, waarbij woningcorporaties en grote 
bouwbedrijven samenwerken. 
De voortgang van energiebesparende ingrepen in de particuliere 
woningsector is daarentegen sterk afhankelijk van de wensen van 
de opdrachtgever en de kennis en inzet van de vaak kleine bouwbe
drijven. Een van die bouwbedrijven, Platem Bouw uit Moordrecht, 
zet alles op alles om zijn klanten voor energiezuinige woningen te 
interesseren. Waar halen de eigenaren Epko en Anke Plat hun ken
nis vandaan en hoe krijgen zij hun klanten enthousiast om hun wo
ning duurzaam te bouwen of te verbeteren? 

Klanten 'interviewen' 
Epko en Anke Plat houden wat zij noemen een interview met elke 
klant. Epko Plat: "We willen weten wat onze klanten met hun wen
sen willen bereiken. Die wensen willen wij invullen met voorstellen 
waarmee ze een beter eindresultaat krijgen. Waarom willen ze bij
voorbeeld houten kozijnen of waarom kunststof kozijnen? Wijzélf 
hebben de wens om energieneutrale woningen te bouwen en dra
gen dat uit in onze gesprekken met klanten. Bij al onze renovatieop
drachten geven we ongevraagd duurzaam advies. We wijzen hen op 
de mogelijkheden van energiezuinig bouwen. Bij zakelijke opdracht-

Epko en Anke Plat: "De klant bij de hand nemen en stap voor stap vertrouwd maken met energiezuinig bouwen of verbouwen.' 
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gevers doen we hetzelfde. Klanten blijken best bereid hun wensen 
aan te passen. Wij vragen in elk geval hoe ze hun energiehuishou
ding willen regelen en wijzen erop dat hun woning aan de nieuwe 
eisen van het Bouwbesluit moet voldoen en hun wensen binnen de 
EPC-norm moeten vallen. We wijzen hen ook op zaken als alterna
tieve vormen van verwarming en het inbrengen van frisse lucht. 
Oplossingen daarvoor zoeken we in bladen, op internet en door le
veranciers te benaderen." 

Zelf op zoek naar oplossingen 
Epko Plat noemt als recent resultaat van deze aanpak de bouw van 
drie vrijstaande nieuwbouwwoningen. Voor twee van de drie wo
ningen is door middel van cellenbeton en een rieten kap massief-
bouw toegepast. De buitengevels en binnenwanden zijn uitsluitend 
opgebouwd met cellenbetonblokken, waarmee de gevels van de 
ene woning een Rc-waarde van 9 behalen en de gevels van de an
dere een Rc-waarde van 6. De derde woning is traditioneel gemet
seld en heeft een pannendak. "Toen wij met de opdrachtgevers van 
deze twee woningen in contact kwamen, waren ze al in het bezit 
van een offerte voor het bouwen van een cataloguswoning. De ene 
opdrachtgever had duurzaamheidswensen, de andere niet. Dat wij 
uiteindelijk de bouwopdracht kregen is niet vanzelf gegaan. We 
waren duurder dan de andere aanbieders, maar kregen de voor
keur, mede doordat wij met onze aanpak in het voortraject hun wer
kelijke wensen boven tafel hadden gekregen. We zijn uitgebreid 
ingegaan op de mogelijkheden voor energiezuinig bouwen en heb
ben duidelijk gemaakt dat wij aan het gehele bouwproces extra 
zorg besteden." 

"Klanten vinden duurzaam 

bouwen nog steeds een beetje 

eng 

Anke Plat: "Eén van de opdrachtgevers was geïnteresseerd in een 
warmtepomp en wilde net als in zijn vorige woning een houtkachel. 
Wij hebben gezocht naar de beste oplossing en ontdekten dat dank
zij een samenwerking tussen NIBE, leverancier van warmtepompen, 
en DRU, leverancier van houtkachels, geen dure regelapparatuur 
nodig was om beide systemen zonder problemen aan elkaar te kop
pelen." De technische toelichting van Anke Plat op de geplaatste 
warmtepomp die het energieverbruik voor verwarming, koeling en 
warmtapwater tot wel veertig procent kan verlagen ten opzichte van 
systemen op basis van fossiele brandstoffen, en de DRU-houtkachel 
die voorzien is van een watermantel die eveneens warmte opvangt 
voor tapwater en vloerverwarming, bewijst hoezeer beiden zich 
hebben verdiept in de materie. De twee systemen leiden het warme 
water naar een buffervat, zodat er altijd voldoende water beschik
baar is voor tapwater en verwarming. 

"Vaak sprokkelen eigenaren of bouwers uiteenlopende ingrepen 
bijeen, zoals de toepassing van een WTW-douche of zonnepanelen, 
om zo op de verplichte isolatiewaarde te komen" constateert Epko 
Plat. "Die aanpak volgen we liever niet. Wij adviseren in eerste in
stantie een gebouwschil ruim boven de norm en een installatie die 
voldoet aan het gewenste comfort en gemak. De isolatiewaarde van 
de schil blijft namelijk op peil en de energiezuinigheid kun je bijstu
ren met installaties." 

De derde woning, door Platem Bouw voor eigen risico gebouwd 
voor de verkoop, heeft een nog hogere isolatiewaarde van dak, 
vloeren en wanden dan de andere twee woningen. Ook dit is een 
traditioneel ogende woning, voorzien van moderne technieken. 
Epko Plat: "We hebben voor deze woning een droogstapelsysteem 
toegepast maar de cellenbetonblokken verlijmd en wapeningsgaas 

toegevoegd, wat ook weer een Rc-waarde van 9 oplevert. De wo
ning wordt net als de andere twee woningen voorzien van hoog-
isoierende Knipping-kozijnen, maar met driedubbel glas in plaats 
van dubbel glas. De woning heeft geen gasaansluiting, maar wel 
een warmtepomp. Als straks een nog hogere Rc-waarde verplicht 
wordt, hebben wij een interessant product." 

Faseren of alles ineens? 
"Wij zijn aan het pionieren'; vat Anke Plat de bedrijfsaanpak samen. 
"Er zijn bijna geen kleine bouwbedrijven die actief aan energiezui
nig bouwen doen, hooguit als een klant er zelf om vraagt. We lopen 
in onze showroom alle mogelijkheden langs, maar driedubbelglas 
spreekt nog weinig mensen aan. Energiezuinig bouwen is voor de 
klant een investering vooraf. Vaak willen ze alles met één knop kun
nen regelen, maar ze weten niet wat ervoor nodig is om dat voor 
elkaar te krijgen. Om daar verandering in aan te brengen, zou de 
overheid behalve het energielabel te verplichten bij nieuwbouw en 
renovatie, eigenaar-bewoners ook enthousiast moeten maken door 
ze te belonen als ze hun woning energiezuiniger maken. Dan wordt 
het interessanter om wat aan je woning te doen." 
Op de vraag wat verstandiger is, woningen in één keer van alle 
eisen voorzien of met regelmaat bescheiden verbeteringen aan
brengen, antwoorden beiden: "Dat hangt af van de financiële mid
delen die je hebt." Epko Plat: "Velen hebben niet de financiën om 
alle ingrepen ineens te laten uitvoeren, hoewel alles in één keer 
aanbrengen wel goedkoper kan zijn. Wij denken daarom met de 
klant mee welke energiebesparende maatregel voor hem het meest 
effectief is. Een goed geïsoleerde schil verdien je altijd terug. Wat je 
in techniek investeert verdien je niet altijd terug. Zonnepanelen 
gaan in capaciteit achteruit, technische installaties krijgen manke
menten en gaan meer energie verbruiken." 

Anke Plat: "Door alleen in te zetten op techniek, maak je je als be
woner kwetsbaar. Je krijgt een bouwvergunning als je woning op 
papier een EPC van 0,4 heeft, maar als de EPC uiteindelijk hoger 
uitvalt, zijn je energielasten hoger dan waarop je had gerekend. 
Ook programma's als Nul-op-de-meter hebben pas effect als de be
woners erachter staan en actief het energieverbruik laag weten te 
houden." 

Kennisvoorsprong 
"Wij zijn er soms te serieus mee bezig en steken er te veel tijd in'/ 
relativeert Epko Plat de inzet van hem en zijn vrouw. "We hebben 
weleens voor een klant de mogelijkheden van vlasisolatie uitge
zocht, maar we kwamen daarbij te duur uit."Toch leidt die inzet ook 
tot successen. "We hebben tot in het buitenland moeten zoeken 
naar bouwmaterialen die goedkoper zijn dan bij ons, maar gelijke 
eigenschappen hebben als materialen hier. Ook op basis van deze 
kennis hebben we een van de genoemde opdrachten gewonnen, 
hoewel we wel duurder waren dan andere bouwbedrijven. Die of
freren lager omdat ze er laconieker met energiezuinig bouwen om
gaan. Bewoners van geïsoleerde en van nieuwe installaties 
voorziene.woningen blijven onder meer als gevolg van een slechte 
afstelling van de installaties soms alsnog veel energie verbruiken." 
Platem Bouw afficheert zich nog niet als duurzaam bouwbedrijf. 
"We willen ons eerst bewijzen. Duurzame bouwbedrijven zitten 
vooral in de hoek van passiefhuizen, maar daar is niet voldoende 
vraag naar." Anke Plat: "De klanten vinden duurzaam bouwen ook 
nog een beetje eng en denken dat ze aan allerlei kostbare eisen 
moeten voldoen. Ze zullen mogelijk wegblijven, maar wij willen 
juist sparren met onze klanten en ze enthousiast maken voor een 
energiezuinige woning. Kennis is volop aanwezig, maar het pro
bleem is dat die niet is gebundeld in hapklare brokken. Voor al die 
kennis bij elkaar, over de schil, de technische installaties, verlich
ting, balansventilatie, kozijnen, zou een adviseur beschikbaar moe
ten zijn die met de klant een comfortabele en energiezuinige 
woning kan samenstellen. Dat gat willen wij graag opvullen." 


