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Bestemming, naam project: EnergieWertHaus Rösrath
Type bouw:
Woning
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Eigenaar gebouw:

Aardwarmte via put, geoTHERM
brine/water-warmtepomp in combinatie met Allstor buffervat (boiler
en buffer in één), vloerverwarming,
recoVAIR ventilatiesysteem
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Hermann, Dagmar Hermann M.A.

Het goede gevoel, het juiste te doen.
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In 2010 werd in Rösrath een milieuvriendelijk huis of ‘EnergieWertHaus’ gebouwd als resultaat van de samenwerking
tussen het echtpaar Hermann – een ontwerper en een bouwer –, de fabrikanten Vaillant en Ytong, en de
certificeringsinstelling DEKRA. Het doel was om een modulair systeem voor nieuwe energiezuinige woningen te
ontwikkelen dat alleen via gecertificeerde ontwerpers en aannemers kan worden uitgevoerd. Het energieverbruik van
dergelijke woningen ligt dertig procent onder het wettelijk verplichte niveau en het huis in Rösrath ontving hiervoor in
2012 de RWE Award voor klimaatbescherming.
Aan de rand van het Königsforst bij Rösrath werd in 2010,
midden in de wijk Forsbach, een nieuwe tweegezinswoning
gebouwd. Met zijn strakke en heldere architectuur, zwevende
luifel en bordeauxrode getrapte gevels valt het huis
onmiddellijk op in de landelijke omgeving. Het moderne
exterieur is al even overtuigend als het interieur, dat aan de
hoogste normen op het gebied van duurzaamheid voldoet. Het
energieverbruik van dit eerste ‘EnergieWertHaus’ ligt dertig
procent onder het wettelijk vereiste niveau, waarvoor de
nieuwe milieuvriendelijke woning in 2012 de RWE Award voor
klimaatbescherming ontving.
De energiezuinige woning bestaat uit twee delen: één
bordeauxrode kubus en één lagere, wit gepleisterde kubus. De
drie verdiepingen tellende nieuwe woning van het echtpaar
Johannes en Dagmar Hermann, respectievelijk bouwer en
ontwerper, ligt tegen een heuvel en hiervan is gebruikgemaakt
om in de kelder extra leefruimte te creëren met toegang tot de
achtertuin. Het woongedeelte strekt zich uit over de begane
grond en de kelder, en op de bovenste verdieping en op zolder
bevindt zich een kantoorruimte met een afzonderlijke toegang.
De aluminium ramen, die van de vloer tot het plafond reiken,
onderbreken de gepleisterde gevels en laten veel licht binnen in
de woning. De combinatie van driedubbel glas en 36,5 cm dikke
gasbetonnen muren, met een thermische geleidbaarheid van
0,21 W/(m2K), vormt het energiezuinige skelet van het gebouw.

Het concept van het milieuvriendelijke ‘EnergieWertHaus’
werd ontwikkeld door Vaillant en bouwmaterialenspecialist
Ytong. De inspectie-instelling DEKRA ondersteunt de
samenwerking van het project en verzorgt de certificering
van de woning. Het doel van het concept was om een
energiezuinig modulair systeem voor nieuwe gebouwen te
ontwikkelen op basis van vier principes. Ten eerste wordt aan
het begin van de ontwerpfase het energieverbruik bepaald
op basis van specifieke gegevens over het bouwskelet en
het verwarmingssysteem. Ten tweede wordt gewerkt met
een gedetailleerde uitvoeringsrichtlijn, om de verbinding
tussen de verschillende bouwelementen te optimaliseren en
zo koudebruggen te voorkomen. Om het verlies van energie
zo veel mogelijk te beperken, werd bij het prototype in
Rösrath-Forsbach speciale aandacht besteed aan de isolatie
van het massieve gasbetonnen dak en de optimalisatie
van de aansluiting bij deuren en ramen. Ten derde kan een
‘EnergieWertHaus’ alleen worden ontworpen en gebouwd via
gecertificeerde ontwerpers en aannemers, om individuele
nieuwe huizen met hoogstaande architectuur en technologie
te kunnen bieden tegen redelijke marktprijzen. Naast de hoge
kwaliteit van het ontwerp en de uitvoer, wordt ten slotte
het bouwproces voortdurend door DEKRA gecontroleerd
en worden bijvoorbeeld, net als in Rösrath-Forsbach,
blowerdoortesten uitgevoerd.

Even belangrijk als het buitengewoon energiezuinige bouwskelet is de installatie van een milieuvriendelijk systeem
voor warmteopwekking. De woning is uitgerust met een geoTHERM brine/water-warmtepomp van Vaillant. Door middel
van één 120 meter diepe put genereert het systeem voldoende energie voor de gehele warmte- en warmwatervoorziening.
Voor een continue warmtetoevoer werd als verwarmingsbuffer een opslagvat geïnstalleerd. De warmte wordt via een
vloerverwarmingssysteem verspreid, waardoor op een milieuvriendelijke en zuinige manier met de verwarmingsenergie wordt
omgegaan. Door een geïntegreerd ventilatiesysteem in het goed geïsoleerde huis wordt de lucht regelmatig ververst zonder dat
er energie verloren gaat. De installatie van het Vaillant recoVAIR ventilatiesysteem met warmteterugwinning zorgt ervoor dat tot
wel 95 procent van de afvalwarmte door het systeem wordt gebruikt om de koudere lucht van buiten te verwarmen. Op warme
zomerdagen zorgt een speciaal circuit er automatisch voor dat er alleen buitenlucht het huis binnenkomt. De huiseigenaar
en het milieu profiteren evenveel van de architectuur en de technologie van het milieuvriendelijke ‘EnergieWertHaus’. Het
totale primaire energieverbruik van het huis met een oppervlak van 240 vierkante meter is slechts 34,79 kWh/m2 per jaar. Het
uiteindelijke energieverbruik, of het totaal van de kamerverwarming en warmwaterverwarming, is nog lager, namelijk 13,4 kWh/m2
per jaar. Daardoor ligt het verbruik van de nieuwe woning niet alleen onder de wettelijke vereisten, maar ook onder de huidige
energiestandaard ‘Efficiency House 55’ van de Duitse KfW Group, en komen eigenaren in aanmerking voor overheidssubsidies.
“De verbruiksniveaus liggen meer dan tien procent onder de vereisten voor een passiefhuis”, aldus Johannes Hermann
over de voordelen van het concept. Met een jaarlijkse besparing van 600 euro ten opzichte van conventionele woningen is de
investering in het kwalitatief hoogstaande bouwontwerp en de geavanceerde HVAC-technologie zeker de moeite waard.
Daarnaast zijn de bouwkosten relatief laag met zo’n 1250 euro per vierkante meter. Het algehele concept van het
‘EnergieWertHaus’, een woning met een laag energieverbruik, milieuvriendelijke energieproductie en efficiënt gebruik van
bronnen, is voor de ontwerpers en bouwers daarom extra voordelig: individuele architectuur gecombineerd met duurzaamheid,
zowel in ecologisch als in economisch opzicht.
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