
Project: 48 Nul op de Meter appartementen ( 5-laags ) te Best 

 

 

 

 

 

1 Naam inschrijvers: 

BAM Wonen B.V. + NB-Architecten + Woonstichting ’thuis  

 

2 Opdrachtgever 

Woonstichting ’thuis  

 

3 Opleverdatum:  

22 juni 2018 

 

4 Omschrijving van het project: 

Dit zijn de eerste 2 gebouwen van 5 lagen die als Nul Op de Meter (EPV-proof) zijn 

gerealiseerd. In ketensamenwerking zijn deze gebouwen ontwikkeld, waarbij 48 NOM 

appartementen zijn gerealiseerd voor de sociale woningbouw( < 1e aftoppingsgrens = 

dus voor laagste inkomensgroepen ) 

                  

De appartementen voorzien zelf in de benodigde energie. Tevens is het hemelwater 

afgekoppeld van het riool en infiltreert het hemelwater op eigen terrein. 

De biodiversiteit wordt maximaal versterkt door een nieuwe inrichting van de openbare 

ruimte. Een grote wadi voorziet de  nieuwe groeninrichting van het benodigde water. Ook 



in het gebouw zijn voorzieningen getroffen om de  biodiversiteit te versterken. Per 

appartementen-gebouw zijn 12 nestkasten voor de gierzwaluw ingemetseld.  

Het metselwerk is uitgevoerd als een mix van restpartijen bakstenen van het tasveld van 

de baksteenfabrikant. Een bezoek hieraan resulteerde in proefmuurtjes en een 

betaalbare toepassig van een fraai stukje metselwerk. 

 

 

5 Leg uit waarom dit project duurzaam is 

- De trias energetica is van toepassing verklaard. De energievraag is maximaal 

teruggedrongen door forse isolatie, triple glas, goede kierdichting en de toepassing 

van een goede WTW installatie 

- De benodigde energie voor verwarming/koeling en warmtapwater wordt super 

efficiënt opgewekt door middel van een warmtepomp, gekoppeld aan bodemopslag. 

- De gehele installatie is voorzien van een professionele monitoring, ontwikkeld door 

BAM Energy Systems. 

- De opdrachtgever heeft een aantal bewoners speciaal geselecteerd op hun 

duurzame ambities. Deze energiecoaches zullen hun collega bewoners coachen bij 

het juiste gebruik van de nieuwe installaties. 

- Met de keuze van de materialen is maximaal rekening gehouden met toepasbare, 

betaalbare, circulaire bouwmaterialen/systemen. Grote delen van de buitengevel zijn 

uitgevoerd als houtskeletbouw en prefab gemonteerd. Er is ook veel aandacht 

geweest voor het metselwerk (mix van restpartijen) en de levensduur van de 

kozijnen. 

- Met de inrichting van de buitenruimte wordt de biodiversiteit maximaal gefaciliteerd.  

Een grote wadi voorziet in de infiltratie van het hemelwater. Speciale beplanting is 

geselecteerd voor dit gebied. Gierzwaluwkasten zijn verwerkt in het metselwerk 

- De opdrachtgever organiseert een bijeenkomst om de omwonenden te informeren 

over de nieuwbouw. Tegelijk worden ze geïnspireerd om duurzame stappen te 

zetten 

 

6 Wat is de energiebesparing tijdens productie? 

- Deze besparing is niet gemeten tijdens project 

 

7 Welke duurzame energiebronnen worden toegepast? 

- Er is gebruik gemaakt van PV-panelen op het dak en in de gevel 

- Er zijn collectieve bodem-bronnenvelden voorzien, waarbij iedere woning een eigen 

warmtepomp met boiler heeft. Iedere bewoner kan verwarmen en koelen. 

 

8 In welke mate is het ontwerp duurzaam? (ligging) 

Qua ligging en oriëntatie was het bestemmingsplan en dus ook de oriëntatie bepalend. 

Er is bij het ontwerp door de architect zodanig ontworpen dat er zo weinig mogelijk 

schaduw ontstaat op de gevel (middels geknikte gevels). Tevens is er bij het ontwerp 

rekening gehouden met de zonbelaste- en de schaduwrijke gevels. 

 

9 Wat is de energiebesparing tijdens de gebruiksfase? 

De appartementen zijn uitgevoerd als Nul Op de Meter. De gebouwen zijn minimaal Nul 

op de Meter, en zelfs energieleverend. Ook wordt de electra voor de algemene 

voorzieningen opgewekt middels PV. Tevens worden er energie-ambassadeurs ingezet, 

die de bewoners coachen over het effect van gedrag mbt energiegebruik.  

 



10 Besparing op materialen / hergebruik? 

Er zijn  bij de sloop materialen vrijgekomen, die via “gebruiktebouwmaterialen.com” weer 

zijn toegepast bij andere projecten 

 

11 In hoeverre zijn gebruikte bouwmaterialen recyclebaar? 

                      Het merendeel van de gebruikte materialen kan worden gerecycled. Denk hier bij  o.a.     

                      Houtskeletbouw-spouwbladen, gevelbekleding, kalkzandsteen elementen, Balqoon-                 

                      prefab balkons en galerijen. 

 

12 Hoe verdienen investeringen in duurzaamheid zich terug? 

          Woonstichting ’thuis verdient 50% van de investering terug door inning van de  

          EPV van de huurders. De overige 50% investeert ’thuis onrendabel, omwille van haar      

          milieu doelstellingen. Aan bewoners wordt niet gehele EPV doorberekend maar 85%.     

               Dat is voldoende om voor ‘thuis 50% rendement te behalen en staat voor de bewoners      

               gelijk aan het  bedrag dat zij aan energielasten zouden betalen als de woning volgens       

               EPC normen van het bouwbesluit gebouwd zou zijn. 

 

13 Waarom is dit goed opschaalbaar? 

De oude ‘flats’ zijn in het verleden veel gebouwd in Nederland (door Wilma Bouw, 

voorloper BAM Wonen Zuid). Velen zijn nu toe aan renovatie of vervanging. Het concept 

kan gekopieerd worden door BAM/NBA 

 

14 Is het betaalbaar? 

Ja, het gebouw is gerealiseerd, maar de corporatie moet zelf nog wel gedeeltelijk 

onrendabel investeren. Hopelijk zijn we door schaalvergroting in staat om de integrale 

kostprijs te reduceren. 


