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Voorbeeldrol 

Circulaire economie 

Energieneutraal 
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Huidige  opgave energie en circulair 

 

 

 

Alle gebouwen met een kantoorfunctie 
gemiddeld Label B 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

Energieneutraal 
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2 - energieneutraal 
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Grip op duurzaamheid  Voorraadniveau 

3 potentie-categorieën gebouwen 

 

1. Energievragend (Wet- en 

regelgeving +) 

2. Energieneutraal 

3. Energieleverend 

 

 
 

 

 



 

 
 

Grip op duurzaamheid op gebouw niveau 

 
 

 
 

 

Energieneutraal 

1. Focus op einddoelen:  

Alle maatregelen moeten leiden tot energieneutrale gebouwen en 

geen gebruik van primaire grondstoffen in 2050 

2. Iedere gelegenheid aangrijpen om bij te dragen aan 

energiereductie, energie-opwekking en circulariteit 

3. Zo doelmatig mogelijke invulling door zo veel mogelijk te kiezen 

voor natuurlijke momenten 



 

 
 

Energieneutraliteit bereiken door 

 
 

 
 

 

Energieneutraal 

1. Innovatie:  

Programma PGT 3.0, Kantoor vol energie, EnergieRijkDenhaag; e.d. 

2. Aanscherpen doelen:  

Grote kans dat EnergieNeutraal Rijk naar 2040 of eerder gaat 

Projectbudgetten baseren op EnergieNeutraal bouwen en 

aanpassen 

3. Aanpak gebouw voorraad: (200 gebouwen per jaar verduurzamen) 

Maatregelpakket in 2 stappen, selectief huur en afstoot panden 



 

 
 

Maatregelpakket stap 1:    gemiddelde naar label A   

 
 

 
 

 

Energieneutraal 

1. Bij nieuwbouw en grote renovaties minimaal energie neutraal 

2. Bij aanhuur minimaal label A 

3. Bij vervangen installaties toepassen van : 

Voorlopig bij DJI panden (1 mln. m²) en Rijkskantoren (2 mln. m²)  

* Luchtbehandeling > warmteterugwinning 

* Verlichtingsarmaturen > LED verlichting 

* Dakbedekking plat dak > PV panelen 

* CV installatie > Warmtepomp-Lucht (DJI) -WKO(Rijkskantoren) 



 

 
 

Maatregelpakket stap 2:    gemiddelde naar label A++++ (EN)   

 
 

 
 

 

Energieneutraal 

1. Verbeteren gevel, glas, dak en installaties (HTK/LTV) en bijv. WKO 

2. Opwekking duurzame energie op gebouwniveau én, door 

samenwerking, ook op gebiedsniveau.  

(Landelijke omgeving bijvoorbeeld windmolens en PV en in 

stadscentra samenwerken a la EnergieRijkDenHaag) 



 

 
 

Potentie WKO (Warmte/KoudeOpslag= bodemenergie) 

1. Besparing 40 tot 80 % op gasverbruik, E-verbruik gelijk  

2. 50 WKO’s in gebruik (van de 7000 gebouwen) 

3. Nog honderden gebouwen in de wacht op weg naar 

Energieneutraal, mogelijk met WKO als duurzame energie-

opwekking 



 

 
 

Borging kwaliteit, werking en beheer WKO installaties 

1. Alleen bedrijven met WKO erkenning  

2. Kwaliteitsborging door BRL 6000-21 en BRL 11000 

3. SBOTI-bestek met WKO-eisen 

• Voldoen aan wet en regelgeving (oa. Waterwet-vergunning) 

• Seasenal Performance Factor (SPF) minimaal 4 

• Plan van aanpak voor optimalisering bij SPF <4 

4. Monitoring resultaten: Kwaliteitssysteem moet nog doorwerken 

5. Participeren in programmaraad Gebruikers Platform Bodemenergie 



 

 
 

Westraven gebouw 

• Gebouwd in 1975 

• Gerenoveerd en uitgebreid in 2007  

 

• Gebruiker:  RWS, V&W, etc. 

 

• GreenCalc-score:  217 

• Energie-index 0,84, dus A+ 

Ik word 
energieneutraal 

 
Ik mag er nu 

ook al zijn 
 



 

 
 

Westraven: Gebouw + Installaties 

 Ongeveer 54.000 m2 bvo 

 Aan rand van Utrecht, aan A’dam-Rijnkanaal, terrein rondom  

 Goed geïsoleerde gebouwschil (Rc=3 en Uraam=1,8/1,3(toren)) 

 Zeer transparante gevel (veel daglichttoetreding) 

 WKO inclusief warmtepomp 

 HTK / LTV en Warmteterugwinning 

 Biodynamische T5 verlichting + regeling op daglicht en aanwezigheid 



 

 
 

Ervaring WKO in beheer 

1. Optimalisatie WKO vanaf 2010 tot heden 

2. Evaluatie WKO 2008 -2015; juli 2016 (nog te veel water verpompen) 

3. Eigen deskundigheid opdrachtnemer onvoldoende (inhuur expertise) 

4. Samenwerking installateur, boorbedrijf en WKO-expert loopt stroef. 

5. Vergunde hoeveelheid krap aangevraagd (weinig speelruimte) 

 



 
 
 

Energiegebruik (gebouw + installaties)  >> besparing 3+1 €/m² 
 

1. Zeer laag gasverbruik; laatste jaren 0,5 tot 1 m³/m²/jr  

gemiddelde is 11 m³/m²/jr  >> besparing 90% 

2. Gemiddeld elektriciteitsverbruik; 96 kWh/m²  

gemiddelde is 90 kWh/m²/jr  >> stijging 6%  
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Energiebalans in de bodem 



 

 
 

Voorgedane calamiteiten vanaf 2008 

•2013:  Warmtepompen gereviseerd, defecte frequentieregelaar  

  vervangen 

•2014:  Buffervaten vervangen, frequentieregelaar gerepareerd; 

•2015:  Pomp in bron 2 vervangen 

•2017:  Bronnen moeten geregenereerd worden (spec. debiet <70%) 

 



 

 
 

Westraven op weg naar Energie Neutraal 

1. Optimalisatie WKO vanaf 2010 

2. Energiebesparingsonderzoek  nov. 2015 

3. Onderzoek Energie Neutraliteit Westraven  

in 2017 

4. Onderzoek naar aansluiting op 

oppervlaktewater 3e kw. 2017 
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