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Het kan nog veel beter

Cityplot Buiksloterham 
Voorloper circulaire economie

Wonen in energie leverende wijken
De punten om aan te werken

Onderwijsgebouwen van de toekomst
“Gezond, inspirerend, duurzaam 
en betaalbaar”

Gezonde Schoolgebouwen Amsterdam
“Complexe opgave met eenvoudige 
ingrepen”

Renovatie Nieuw Comenius Lyceum
“De hobbelige weg richting 
circulaire renovatie”

Het moet en kan beter!
Nieuwbouwprojecten tegen het licht

Met dit themanummer delen we met u onze 
visie en projecten. Visie die gestalte krijgt in 
onze onderzoeken en projecten die vormgeven 

aan de gebouwde omgeving van de toekomst, maar ook 
de rauwe kant van de weerbarstige realiteit laten zien. 
Niet alles ging zoals we dat van te voren hadden bedacht 
of ging zo ver als we zouden willen. Maar toch, we maken 
stappen vooruit! 

Gezonde en energieneutrale gebouwen worden lang-
zaam maar zeker de standaard ambitie. Waar nog veel te 

halen is, is de stap daarna; het daadwerkelijk realiseren 
van de ambitie in de praktijk. Zorgen dat het echt goed 
komt. Niet alleen volgens meetapparatuur maar ook 
volgens de ervaringen van de gebruikers. Wij realiseren 
dat een project pas begint bij de oplevering van het 
project. Dit is niet alleen het begin voor de gebruiker/be-
woner, maar ook het begin van het evaluatie proces voor 
diegene die onderzoeken en ontwerpen. Uit een recent 
door ons uitgevoerde marktinventarisatie blijkt dat we de 
ervaring van de eindgebruiker erg matig meenemen in 
nieuwe projecten. Jammer, want iedere monitoringsfase 

en gebruikersevaluatie levert nieuwe inzichten op. Sterker 
nog, we zijn er van overtuigd dat de enige manier om tot 
innovatie te komen, is om de eindgebruiker nauw te be-
trekken bij de nieuwe plannen. Dit 
thema nummer laat daar verschil-
lende voorbeelden van zien en is 
wellicht aanleiding om ons bij uw 
nieuwe plannen te betrekken.

ing. Ronald Schilt
directeur Merosch
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Oplevering
± 2025

Type
Gebieds-
ontwikkeling, 
nieuwbouw 

Betrokken partijen
Woningcorporatie De Alliantie, Witteveen+Bos, 
Decisio, STUDIONINEDOTS, Hs-integralist, DELVA 
Landscape Architects, Merosch

Contactpersoon
Robbert van Rijswijk
r.vanrijswijk@merosch.nl

Cityplot Buiksloterham 
Voorloper circulaire economie

Ontwikkeling volgens principes  
Circulaire Stad
Voor het gebied Buiksloterham is er de ambitie om het 
complete gebied te laten ontwikkelen volgens de principes 
van de Circulaire Stad. Dit is vastgelegd in het visiedo-
cument “Circulair Buiksloterham”, welke door Metabolic, 
STUDIONINEDOTS en DELVA Landscape Architects is 
opgesteld. Woningcorporatie De Alliantie is ontwikkelaar van 
dit gebied; er komen woningen, werkunits, horeca. Van daaruit 
is een gedeelte van het dynamische masterplan Cityplot van 
STUDIONINEDOTS en DELVA Landscape Architects ontstaan: 
de wijk Cityplot streeft naar een duurzame omgeving die 
mensen verleidt om in het gebied te blijven wonen, werken, 
recreëren en ondernemen. In dit gebied, nu nog gedeeltelijk 
industriegebied en deels onbebouwd en leegstaand, worden 
circa 550 woningen en ruim 5000 m² aan werkunits en horeca 
gerealiseerd. In dat kader is door De Alliantie aan Merosch 
gevraagd de ambities van een Circulair Buiksloterham zo 
concreet mogelijk te vertalen voor de wijk Cityplot. 

Uniek project
Het doel van het project is om inzichtelijk te maken welke 
maatregelen voor de onderdelen Energie, Water, Mobiliteit en 
Materialen nodig zijn en wat hiervan de ruimtelijke, organi-
satorische en financiële haalbaarheid is. Een dergelijke inte-
grale benadering van het onderwerp duurzaamheid is uniek, 
aangezien deze onderdelen tot nu toe vaak afzonderlijk van 
elkaar worden benaderd. Hierdoor kan de wijk in alle facetten 
zo duurzaam mogelijk worden gebouwd. Bij de invulling van 
de verschillende onderdelen zijn een viertal partijen betrok-
ken. Merosch heeft invulling gegeven aan het onderdeel 
Energie, Witteveen+Bos heeft dit gedaan voor het onderdeel 

Water, terwijl de onderdelen Mobiliteit en Materialen zijn 
ingevuld door Decisio respectievelijk de HS-integralist. 

Advies leidt tot maatregelen Cityplot
Vanuit het rapport dat Merosch met eerder genoemde 
partijen heeft geschreven, worden verschillende maatregelen 
overgenomen of verder onderzocht op toekomstige toepas-
baarheid. Een aantal maatregelen op een rij:

ENERGIE - NEUTRAAL
• Er is gezamenlijk besloten dat er geen gasinfrastructuur 

wordt aangelegd.
• Er wordt onderzocht of er een actief monitoringsprogram-

ma kan worden ingezet om inzicht te verschaffen aan 
bewoners in het energiegebruik. Zo kan de energiebewust-
heid van de bewoners worden verhoogd.

• Er wordt in elk gebouw een centrale ruimte gerealiseerd 
met energiezuinige wasmachines, zodat deze gedeeld 
kunnen worden. 

WATER – 100% CIRCULAIR
• Door de toepassing van een volledig decentraal sanita-

tiesysteem kunnen nutriënten en energie uit afvalwater 
worden teruggewonnen. Een decentraal sanitatiesysteem 

is technisch goed mogelijk en energiezuiniger, mits deze 
op grotere schaal wordt toegepast dan alleen voor de wijk 
Cityplot. Waternet heeft plannen om dit toe te passen voor 
Buiksloterham als geheel. 

MOBILITEIT – GEBRUIK IN PLAATS VAN BEZIT
• De wijk zoveel mogelijk autoluw maken en minder parkeer-

plaatsen realiseren dan de norm.
• De wijk voorzien van deelauto’s, zodat inwoners  elektrische 

auto’s kunnen delen.
• Er voor zorgen dat er genoeg elektrische oplaad punten 

komen, zodat het nemen van een elektrische auto 
 aantrekkelijker wordt. 

MATERIALEN - GRONDSTOFFENPASPOORT
• In een grondstoffenpaspoort wordt o.a. vastgelegd welke 

materialen gebruikt zijn, de hoeveelheden die gebruikt zijn 
en, het belangrijkste, in welke kringloop de materialen horen 
en wat de vervolgtoepassing of -mogelijkheid ervan is. 

Circulair bouwen betekent andere 
 belangen en eist dan ook een andere 

 manier van samenwerken.

Een ambitieus project dat een drijfveer 
biedt voor de circulaire economie. Het 

voortouw nemen in het belang van 
duurzaamheid en circulariteit, dat is 

waar Merosch hier voor staat. 

De belangrijkste kenmerken voor 
een  circulaire economie zijn: 
• Materialen worden op zo’n manier toege-

past in de economie dat ze continue kunnen 
worden gerecycled op hoog niveau zonder te 
verdwijnen in het milieu. 

• Alle energie is afkomstig van hernieuwbare 
bronnen. 

• Biodiversiteit wordt ondersteund en versterkt 
door menselijke activiteiten. 

• Cultuur en samenleving worden versterkt door 
menselijke activiteiten. 

• Gezondheid en welbevinden van mensen en 
andere dieren wordt structureel ondersteund. 

• Er wordt waarde gecreëerd, breder dan alleen 
financiële waarde.

AMSTERDAM

Al lange tijd dient zich de noodzaak aan om op een andere manier met onze energievoorziening om te gaan. Om grondstoffen 
die we verwerken niet te verspillen en producten die we gebruiken niet te laten eindigen in afval. De overtuiging dat we daar 
iets aan kunnen doen en dat wij daar zelf een cruciale rol in spelen, wordt steeds breder gedragen. Amsterdam heeft de 
ambitie om mee te spelen in de voorhoede als het gaat om het vinden van innovatieve oplossingen voor vraagstukken over 
energie, klimaat en biodiversiteit. 

Bron: STUDIONINEDOTS, DELVA Landscape Architects

Bron: STUDIONINEDOTS, DELVA Landscape Architects

Steden beslaan wereldwijd slechts 
3% van de totale landoppervlakte, 
maar gebruiken wel 75% van de 

natuurlijke hulpbronnen en zijn goed 
voor de emissie van 60 - 80% van alle 

broeikasgassen.
bron: circulair Buiksloterham Management Samenvatting



  3Uitgave van Merosch - ‘Het kan nog veel beter’ • juni 2016

KAPELLE

Onderwijsgebouwen van de toekomst

“Gezond, inspirerend, 
duurzaam en betaalbaar”
De bouw van scholen is nog volop in ontwikkeling. Er zijn op dit moment verschillende 
nieuwbouw- en renovatieprojecten. Als Merosch zijn we bij tientallen van deze nieuwbouw- en 
renovatietrajecten betrokken. Enkele trends die we waarnemen zijn; de zeer beperkte budgetten, 
de focus op gezondheid, de aandacht voor exploitatiekosten na oplevering en de ambitie om 
duurzame en energieneutrale schoolgebouwen te realiseren. In dit artikel zoomen we in op de 
trends die we zien bij het ontwikkelen van nieuwe onderwijsgebouwen.

Oplevering
Na 2014

Type
Schoolgebouwen

Betrokken partijen
Merosch, verschillende opdrachtgevers, 
architecten, adviseurs en aannemers

Echt fris en gezond?!
‘Fris’ en ‘gezond’ is, sinds de bredere bekendheid van het 
Frisse Scholen Programma, de standaard formule bij iedere 
opgave. Over het algemeen lukt dat aardig in te bedden in het 
ontwerp. Er is echter wel een spanningsveld in dit ontwerp 
namelijk; voldoende daglichtoetreding tegenover het voorko-
men van oververhitting in de zomer. Met name het punt over-
verhitting in de zomer wordt vaak onderschat. We zien dat te 
snel wordt geconstateerd dat koeling en/of buitenzonwering 

niet nodig is. Een ander punt is de akoestiek van de lokalen 
en de overige ruimten. Dit betreft enerzijds de aandacht in 
het ontwerp voor goede ruimte akoestiek, maar anderzijds 
ook de benodigde voorzieningen om geluid van installaties te 
voorkomen. Tot slot: de eis voor voldoende verse lucht in een 
schoolgebouw. In het ontwerp is dit zelden een probleem. 
In de praktijk blijkt echter dat er vaak onvoldoende wordt 

geventileerd en/of dat gaat gepaard met te veel installatiege-
luid. Dit is een van de redenen waarom wij harde prestatie-ei-
sen op de meter stellen ten aanzien van de hoeveelheid lucht 
en geluid. De eis voor een goed binnencomfort is in onze 
ogen het punt dat onvoldoende aandacht krijgt. Inmiddels 
hebben we zelf de nodige meetvoorzieningen aangeschaft 
om zelf controlemetingen uit te voeren.

Onderhoudskosten binnen de  
perken houden
Sinds het overdragen van het buitenonderhoud in 2015, is er 
bij de scholen in het primaire onderwijs aanzienlijk meer aan-
dacht voor de onderhoudskosten. Het probleem is echter dat 
de beschikbare budgetten niet volstaan om goed en gedegen 
onderhoud uit te voeren om een gezonde en veilige school te 
waarborgen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het onderhoud dat 
alleen al nodig is voor de ventilatievoorziening, het vervangen 
van de filters, verplichte inspecties ten aanzien van brand-
veiligheidsvoorzieningen en inbraak- en elektrotechnische 
installaties. Dit gegeven dwingt ontwerpers om niet alleen te 
kijken naar zoveel mogelijk energiebesparing door toevoe-
ging van regelingen, sensors, enzovoort. Zij moeten ook 
oog hebben voor eenvoud en schaalgrootte, omdat iedere 
extra regeling, pomp, klep en luchtbehandelingsunit een 

extra onderhoudspost is. In dat opzicht is een gedegen en 
gedetailleerde integrale analyse van de onderhouds- en ene-
rigekosten van ieder ontwerp een must. En de zelfbeheersing 
van de techneuten: houd het simpel en eenvoudig!

Energieneutraal binnen budgettaire kaders
Niemand is uiteraard tegen duurzaamheid en het staat 
daarom altijd genoemd bij de ambities. Dit is lang niet altijd 
gekwantificeerd. Een van die vormem van duurzaamheid is 
energieneutraliteit. Qua investering zijn de kosten om te ko-
men tot een energieneutrale school € 200,-/m² hoger dan een 
school volgens bouwbesluit niveau. Deze meerkosten verdie-
nen zich binnen de levensduur van het gebouw terug. Toch is 
het een fors bedrag bovenop de normbudgetten die vaak niet 
verder komen dan € 1.000,- /m² en over het algemeen al te 
laag zijn om een school volgens de eisen van bouwbesluit te 
bouwen. De ervaring leert dat de bouwkosten van energieneu-
trale scholen varieren van € 1.200,- tot € 1.500,- per m². Toch 
lukt het ons om samen met de betrokken partijen te komen 
tot dekking van de meerkosten. Dit komt deels door een slim 
integraal ontwerp en deels door aanvullende bijdragen vanuit 
het schoolbestuur of gemeente en/of door subsidies zoals de 
SDE+. Onze ervaring is dat als de bestuurlijke wil er echt is om 
een energieneutrale school te bouwen dit ook lukt.

Contactpersoon
Ronald Schilt
schilt@merosch.nl

Bron: De Zwarte Hond

Bron: KOW architecten 

Bestuurlijke daadkracht voorwaarde 
voor duurzame gebouwen

Meer focus op beheersbaar  houden 
onderhoudskosten

RIJSWIJK

HEERHUGOWAARD

AMSTERDAM

UTRECHT

NOORDELOOS
VIANEN 
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Oplevering
N.v.t.

Type
Onderzoek en 
evaluatie

Betrokken partijen
Energiesprong, Stedin, De Goede Woning, Dura-
Vermeer, Klimaatgarant, Gemeente Rijswijk, Haagse 
Hogeschool, ‘thuis, Gemeente Amsterdam, Gemeente 
Zoetermeer, Gemeente Utrecht, Synchroon, Merosch

Contactpersoon
Maarten Staats
m.staats@merosch.nl

Gebruikerservaringen energieneutrale 
woning
Samen met de gemeente Rijswijk, DuraVermeer en 
KlimaatGarant heeft Merosch de afgelopen jaren gewerkt 
aan het realiseren van honderden energieneutrale wonin-
gen. Maar naast het realiseren van verregaande ambities 
voor energiezuinigheid en kwaliteit, is ook het bewo-
nersgenot van groot belang in de wijk van de toekomst. 
Binnenklimaat, comfort en het perspectief van bewoners 
wordt vaak nog onvoldoende meegenomen in het bouwen 
van nieuwe woningen. Terwijl juist dit zo belangrijk is voor 
de belevingservaring van bewoners! Daarom heeft Merosch 
in samenwerking met de Haagsche Hogeschool aan 
bewoners gevraagd wat ze nou écht vonden van hun ener-
gieneutrale woning. Uit een combinatie van enquêtes en 
interviews blijkt dat 90% van de bewoners tevreden of zeer 
tevreden zijn met hun energiezuinige woning. Een fijne tem-
peratuur en een goede luchtkwaliteit worden erg gewaar-
deerd. Er zijn ook aandachtspunten naar voren gekomen in 
dit onderzoek. Door de goed isolerende muren klinken de 
installaties, hoewel ze volgens metingen voldoen aan de ei-
sen van het bouwbesluit, soms wat hard. Daarnaast zouden 
bewoners graag meer mogelijkheden hebben om de tem-
peratuur te reguleren. Deze punten worden meegenomen in 
het verder ontwikkelen van energieneutrale woningen. Door 
onderzoek zoals deze, is het mogelijk om meer te leren van 
bestaande projecten en daarmee nieuwe projecten elke 
keer wat beter te ontwikkelen. 

Effecten aanpassing salderingsregeling
De door de overheid ingestelde belastingen en wetgeving 
scheppen een belangrijk kader voor de ontwikkeling van 
toekomstbestendige gebouwen. Een belangrijke ontwikkeling 
daarin is de mogelijke aanpassing van de salderingsregeling. 
Onder deze regeling mogen woningeigenaren opgewekte 
zonnestroom op een later moment van hun gebruik aftrek-
ken. Oftewel: het elektriciteitsnet wordt door de woningen gebruikt als gratis energiebuffer zonder verlies van energie of 

geldopbrengsten. Dit is gunstig voor de gebruiker maar heeft 
ook twee belangrijke nadelen. Ten eerste leidt de ongecontro-
leerde “buffering” van zonne-energie in de electriciteitsnetten 
tot hoge pieken en (over)belasting van de netten. Ten tweede 
gaat dit ten kosten van inkomsten van de energiebedrijven en 
de overheid (energiebelasting). Met de mogelijke aanpas-
sing van de salderingsregeling wil het Rijk deze negatieve 
neveneffecten voorkomen. Hierdoor zou bij een aanpassing 
de opgewekte zonnestroom minder waard kunnen worden. 
Het is daarom van belang dat er goed gekeken wordt naar 
de aanpassing van de salderingsregeling en het effect op het 
ontwikkelen van energieneutrale gebouwen. 
Om dit tot in detail uit te zoeken heeft Merosch in verschil-
lende studies het effect van een aanpassing in de salderings-
regeling in kaart gebracht. Uit de studies blijkt dat er twee 
manieren zijn om toch optimaal rendement te halen uit de 
opgewekte zonnestroom: vraagsturing en opslag. 
1. Vraagsturing: verschillende apparaten en installaties in 

huis worden ingezet om zoveel mogelijk zonnestroom 
direct in huis te consumeren. 

2. Opslag: voor de resterende zonnestroom wordt gebruik 
gemaakt van een kleine huisbatterij, die de stroom op-
slaat tot tijden wanneer er geen zonlicht beschikbaar is. 

Wonen in energie- 
leverende wijken 
Waar staan we als het om 
energieleverende wijken gaat?

In de verschillende woongebieden waar we bij betrokken zijn, krijgen de eerste facetten van de wijk van 
de toekomst al gestalte: huizen met een zeer lage energievraag, volledig elektrisch en met een dak vol 
zonnepanelen. Hiermee is de weg ingezet naar toekomstbestendige woningen namelijk huizen die energie 
opleveren in plaats van verbruiken; Op deze weg bevinden zich nog verschillende knelpunten, maar ook 
nieuwe kansen. Samen met vooruitlopende partijen zoals Energiesprong, Stedin, woningcorporatie De 
Goede Woning en enkele gemeenten en op basis van evaluaties, zijn deze knelpunten en de kansen 
bekeken. Op die manier maken we grote stappen richting duurzame en energieleverende wijken.

AMSTERDAM

RIJSWIJK

ZOETERMEER

BEST

UTRECHT

Technisch en financieel zijn 
 energieleverende wijken haalbaar

Aanpassing salderingsregeling kan 
grote invloed hebben op  financiële 

haalbaarheid

 Gebruik    Opwek   – Netto uitwisseling met net

Vraag en aanbod NOM woning
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Door het toepassen van vraagsturing worden de woningen, 
zoals in de gemeente Rijswijk en van De Goede Woning, 
toekomstbestendiger gemaakt. De woningen zijn hierdoor 
minder afhankelijk van de salderingsregeling. Daarnaast 
kan er, op termijn, ook energieopslag toegepast worden 
in woningen. Hierdoor worden woningen minder gevoelig 
voor de aanpassing van de salderingsregeling, maar opslag 
zorgt wel voor extra kosten, milieubelasting en energiever-
liezen. De toegevoegde waarde van energieopslag kent dus 
zijn grenzen. Deze constateringen zouden een rol moeten 
spelen bij het aanpassen van de salderingsregeling. Een 
ander relevant aspect is de sub optimalisatie op woning-
niveau. Als aanpassing betekent dat de ene bewoner 
energie op gaat slaan terwijl de buren dit gelijktijdig kunnen 
gebruiken, is het uit het oogpunt van energie-efficiency en 
netbelasting beter dit te leveren aan de buren dan zelf op 
te slaan. In die zin is saldering op wijkniveau wellicht een 
interessante optie.

Gasinfra weg uit bestaande wijken
Een belangrijk vraagstuk voor toekomstbestendige wijken 
is de aanpassing in de bestaande infrastructuur zoals gas. 
Merosch werkt met steeds meer gemeenten samen om tot 
wijken te komen zonder gasinfrastructuur zodat helemaal 
over gegaan kan worden op een ‘all-electric’ infrastructuur. 
Hierdoor worden extra investeringen in een dubbele energie 
infrastructuur voorkomen en daarnaast is het eenvoudiger 
om elektriciteit te verduurzamen dan gas. Voor bestaande 
wijken betekent dit niet alleen dat de huidige gasinfrastructuur 
uitgefaseerd moet worden, maar ook dat het elektriciteitsnet 
zwaarder belast wordt. Zeker in een wat oudere wijk kan dit tot 
problemen leiden. De vele zonnepanelen kunnen namelijk een 
grote belasting op het elektriciteitsnet betekenen.

In samenwerking met Stedin en de gemeente Zoetermeer 
heeft Merosch in de wijk Palenstein uitgezocht wat de im-
pact zou zijn van het renoveren van 120 huurwoningen naar 
nul-op-de-meter. Hierbij wordt de bestaande gasinfrastruc-
tuur uitgefaseerd en honderden zonnepanelen op de daken 
geplaatst. Samen met Stedin is gekeken naar mogelijkheden 
om de pieken van zonnestroomproductie op te vangen. 
Naast netverzwaring zijn verschillende mogelijke alternatie-
ven onderzocht: 
• Het toepassen van wijkopslag in het transformatorhuisje 

in de buurt waarbij tijdens pieken de energie tijdelijk lokaal 
opgeslagen wordt. 

• Het kort aftoppen van de zonnestroomproductie tijdens 
de zonnigste zomerdagen. Dit zorgt voor een klein beetje 
energieverlies, maar voor een behoorlijke ontlasting van 
het elektriciteitsnet. 

• Het gebruik maken van slimme sturing van apparaten 
om gebruik beter samen te laten vallen met opwek van 
zonnepanelen.

Deze opties kunnen mogelijk in de toekomst gebruikt worden 
om te voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt, 
zonder dat alle bestaande infrastructuur vervangen hoeft te 
worden. Vroegtijdige samenwerking van partijen kan zorg-
dragen voor een maatwerkoplossing. 

Batterijen voor autarkie
Is het in de toekomst technisch mogelijk en financieel 
interessant om woningen te bouwen zonder dat er een 
aansluiting op het energienet nodig is? Oftewel: kunnen we 
middels energieopslag een volledige zelfvoorzienende wo-
ning maken? Voor Energiesprong heeft Merosch uitgezocht 
welke mogelijkheden er zijn voor warmteopslag in de wijken 
van de toekomst. In dit onderzoek is advies gevraagd aan 
experts op het gebied van dit soort systemen. In hoofdlijnen 
zijn er drie verschillende typen opslagsystemen; op basis van 
voelbare warmte (thermisch), warmte in de faseovergang 

van vaste naar vloeibare stoffen (latente warmte) en warmte 
in chemische reacties (thermochemische materialen). Er 
is een helder beeld gevormd per systeem van waar we nu 
technisch en financieel staan en wat er in de toekomst mo-
gelijk is. Hoewel het erop lijkt dat warmteopslag nu nog niet 
interessant is om toe te passen, is het waarschijnlijk dat de 
techniek flink goedkoper en beter gaat worden in de komen-
de jaren. Over een paar jaar kunnen de eerste systemen op 
de markt komen die het overschot aan warmte in de zomer 
opslaan voor gebruik in de winter.

Wonen en mobiliteit als twee-eenheid
Het aantal elektrische auto’s in Nederland stijgt snel, waardoor 
de wijken van de toekomst rekening moeten houden met laad-
palen en meer plaatselijk elektriciteitsgebruik. Door elektrische 
mobiliteit in de wijk zal de elektriciteitsvraag stijgen. Hiermee 
wordt mobiliteit onderdeel van het energiegebruik van een 
woonwijk. Dit maakt het ook mogelijk om de energie die voor 
het elektrisch rijden nodig is, zelf op te wekken met zonnepa-
nelen. Volledig energieneutraal wonen en rijden kan hiermee in 
de nabije toekomst werkelijkheid worden.  

Daarnaast bieden elektrische auto’s in de wijk meer voor-
delen. Elektrische auto’s zijn eigenlijk rijdende batterijen en 
worden hiermee ingezet om de zonne-energie in op te slaan 
voor later gebruik. Samen met de gemeente Rijswijk gaat 
Merosch onderzoeken of het mogelijk is om all-in concepten 
te implementeren in RijswijkBuiten, waarbij bewoners een 
abonnement op een huis én op elektrische deelauto’s kunnen 
nemen. Daarnaast wordt er gekeken hoe en wanneer er laad-
palen toegepast worden die de auto niet alleen opladen met 
zonnestroom, maar ook weer ontladen wanneer er te weinig 
zonnestroom aanwezig is in de wijk. Zo worden niet alleen de 
woningen maar ook de reizen van de bewoners energieneu-
traal en toekomstbestendig. 

Studies
• Onderzoek salderen bij NOM woningen
•  Gebruikersevaluatie comfort energieneutrale 

woning 
•  Onderzoek Seizoensopslag en batterijen
•  Onderzoek impactstudie NOM renovatie 

Zoetermeer

De onderzoeken zijn te downloaden op onze website: 
www.merosch.nl 

Lange termijn

Apparaten
Korte termijn

Installaties

Vraagsturing Vraagsturing Opslag

Overzicht mogelijkheden 
verhogen eigen gebruik

Afschaffing salderingsregeling
Kosten: €40 per maand zonder maatregelen

Prijsdaling
alleen nieuwbouw

Vraagsturing Opslag Netto kosten

- €10 p/mnd - €4 p/mnd - €8 p/mnd €18 p/mnd

Effecten afschaffing salderingsregeling
Gebaseerd op metingen en rekenmodel NOM-woningen. Voor meer info en rapport zie merosch.nl
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Gezonde Schoolgebouwen Amsterdam

“Complexe opgave met 
eenvoudige ingrepen”
Vanuit het belang van onze kinderen is het niet meer dan logisch dat we zorg dragen voor een gezonde leeromgeving. 
Zeker vanuit de wetenschap dat dit ook leidt tot betere leerprestaties. Voor de gemeente Amsterdam was dit de aanleiding 
om het binnenklimaat in bestaande schoolgebouwen te verbeteren en in de coalitieperiode 2015-2018 voor circa 35 
miljoen (gemiddeld € 250.000,- per schoolgebouw) te investeren in gezonde schoolgebouwen. Inmiddels zit de eerste pilot 
van 20 scholen er op (2015) en is de ambitie van de gemeente de komende drie jaar nog zo’n 90 gebouwen aan te pakken. 
Merosch is adviseur van de gemeente voor het onderzoek, het ontwerp en de uitvoeringsbegeleiding van de scholen voor 
het project in 2016-2018.

Oplevering
2015-2018

Type
111 bestaande 
scholen

Betrokken partijen
Gemeente Amsterdam, Projectmanagement-
Bureau Amsterdam, 20 schoolbesturen, 
verschillende aannemers, Merosch

Contactpersoon
Bart Advokaat
b.advokaat@merosch.nl

AMSTERDAM

Compenseren 
neutraliseert kosten
Een voorwaarde die de 
gemeente Amsterdam stelt, 
is dat het verbeteren van het 
binnenklimaat van de school-
gebouwen per saldo niet mag 
leiden tot hogere exploitatie-
kosten voor het schoolge-
bouw. Dit om te voorkomen 
dat het realiseren van een 
beter binnenklimaat ten koste 
zou gaan van de jaarlijkse 
onderwijsbudgetten. Het ver-
beteren van het binnenklimaat 
betekent in veel gevallen het 
verbeteren van het bestaande 
of toevoegen van een nieuw 
ventilatiesysteem. Laatst 
genoemde systeem gebruikt 
energie en vraagt onderhoud 
(o.a. periodiek vervangen 
filters) en daarmee hogere 
kosten. Deze hogere exploita-
tiekosten worden gecompen-
seerd met energiebesparende 
maatregelen met een zo kort 
mogelijke terugverdientijd. 
Maatregelen die het meeste 
worden toegepast zijn LED-
verlichting en PV-panelen. 
Oftewel er worden gezonde schoolgebouwen gerealiseerd 
zonder dat dit leidt tot hogere jaarlasten of CO2-uitstoot.

Frisse scholen met lagere   
onderhouds- en energiekosten

Complexe eenvoud
Op zichzelf is het toevoegen en/of verbeteren van de venti-
latievoorzieningen in technische zin geen complexe opgave. 

Toch zijn er de nodige uitdagingen. De eerste is dat, bij met 
name de gebouwen uit de periode van na 1970, de beschik-
bare ruimte binnen de school zeer beperkt is voor het aan-
brengen van aanvullende voorzieningen. Dit vraagt de nodige 
creativiteit om te komen met oplossingen die passen binnen 
het budget en geen ruimtelijke belemmeringen opleveren. 
Een afweging die hier vaak naar voren komt, is een centraal 
systeem voor meerdere lokalen of per lokaal een decentraal 
systeem. Beide oplossingen hebben hun specifieke voor- en 
nadelen. Een centraal systeem in bestaande bouw is relatief 
duur in aanschaf. Een decentraal systeem is relatief duur 
in onderhoud. Ook de eisen van Welstand, de mogelijke 

aanwezigheid van asbest en 
het budgettaire kader maken 
dat er voldoende ingrediënten 
aanwezig zijn om te spreken 
van een uitdagende klus.

Communicatie met 
een hoofdletter C
Het Projectmanagement-
Bureau (PMB) is namens 
de gemeente Amsterdam 
opdrachtnemer van het project 
en daarmee opdrachtgever 
voor Merosch. Vanuit zowel 
PMB als Merosch zijn meerde-
re projectleiders bij het project 
betrokken. Daarnaast zijn circa 
20 schoolbesturen met ieder 

weer hun eigen scholen en bijbehorende directies en meerdere 
aannemers bij het project betrokken. Oftewel veel partijen 
met verschillende achtergronden en belangen. Een project 
per schoolgebouw dat in een relatief korte periode loopt. Het 
spreekt voor zich dat een zorgvuldige communicatie op het 
juiste niveau en op het goede moment met de juiste persoon 
essentieel is. 

Gezondheid en verduurzaming 
gaan hand in hand.

Innoveren en optimaliseren 
Aan de levering van ventilatiesystemen zit een onderhouds-
contract van tien jaar vast. Dit met als doel om jaren na 
realisatie van het project te borgen dat er sprake blijft van 
een gezond binnenklimaat. Bij de eerste 20 schoolgebou-
wen in 2015 is in circa 10 scholen elk lokaal voorzien van 
een decentraal ventilatiesysteem, in dit geval van Itho en 
NedAir. De systemen zijn qua uitvoering en concept relatief 
nieuw. Dit was de reden voor de gemeente Amsterdam om 
extra aandacht te besteden aan de kwaliteitsborging en om 
kennis op te doen voor verdere optimalisaties. De komende 
periode worden de projecten met decentrale ventilatiesys-
temen daarom gemonitord. Hierbij wordt gekeken naar de 
harde meetdata zoals temperatuur, geluid en energiege-
bruik en naar de “zachte” data zoals de gebruikerservarin-
gen van docenten.

Bron: Botbouw 
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Bron: Energieneutrale Stadswerf Amsterdam, foto: Mylene Siegers 

Het moet en kan beter!
Nieuwbouwprojecten tegen het licht

Alle projecten waar Merosch bij betrokken is, worden minimaal twee jaar intensief gemonitord. Er wordt beoordeeld 
of er voldaan wordt aan gestelde energie- en binnenklimaatprestaties. Daarnaast worden we regelmatig betrokken 
bij optimalisaties van bestaande installaties. Een korte conclusie: Het moet en kan beter! De gemiddelde kwaliteit 
van de gebouwen die opgeleverd worden, is ver onder de maat en vraagt om structurele verbetering. Gaat dan alles 
fout? Nee, zeker niet maar te veel nog wel.

Een kleine bloemlezing
Wat kwamen we recentelijk zoal tegen bij projecten die net of 
slechts enkele jaren zijn opgeleverd;
• Ventilatoren die volgens het Gebouwbeheersysteem wel 

werken, maar in werkelijkheid niet zijn aangesloten.
• Grote luchtbehandelingskast (LBK) tussen twee lokalen 

met dunne wandjes; gevolg 1: geluidsoverlast. Gevolg 2: 
LBK wordt uitgezet. Gevolg 3: slecht binnenklimaat.

• Gebouwbeheersystemen die niet werken, niet compleet 
zijn en/of waar automatische doormelding van storingen 
niet werkt.

• Luchtmetingen waaruit blijkt dat nauwelijks 50% van de 
ontwerpwaarden aan luchttoevoer en luchtafvoer wordt 
gerealiseerd. 

• Luchtfilters die 5 jaar lang niet zijn vervangen.
• Zonneboiler die wel is geplaatst maar nooit heeft 

gefunctioneerd.
• Luchtkanalen en roosters die wel zijn gemonteerd maar 

niet zijn aangesloten.
• Warmtepompen die niet of zeer inefficiënt werken.
• Luchtbehandelingskasten die op het dak zijn aangebracht 

en zijn dichtgetimmerd zonder enige vorm van toegang. 
Ook niet voor lucht…

Het is slechts een greep uit de constateringen. Niet alleen 
vanuit Merosch maar ook andere partijen en onderzoeksin-
stituten zoals TNO hebben dit meerdere keren vastgesteld. 
Bij iedere lezing of publicatie worden we nauwelijks tegen-
gesproken en krijgen we juist een golf van herkenning en 
aanvullingen. Hiermee is de conclusie gerechtvaardigd dat 
het niet gaat om incidenten maar om structuur.

Hoe is het zover gekomen?
De vraag ‘hoe is het zover gekomen?’, is al een lastige en de 
oplossing voor het ombuigen van de structurele tekortko-
mingen is niet eenvoudig. Een van de redenen is dat we in de 

praktijk als leverende partijen wegkomen met het opleveren 
van werk met grote tekortkomingen. Opdrachtgevers ver-
wachten en betalen in hun beleving voor een goed werkende 
installatie, maar nemen (onbewust?) genoegen met een 
onvoldoende. Het gevolg is dat dit de praktijk wordt en aan-
nemers in gaan schrijven op een prijsniveau dat niet verder 
komt dan een onvoldoende. Dat roept achtereenvolgens de 
vraag op of de opdrachtgever en/of de adviseur wel de ken-
nis en inzet heeft om goed te controleren of daadwerkelijk 
wordt geleverd wat voorgeschreven staat. Zijn adviseurs hier 
nalatig of ziet de opdrachtgever de noodzaak van een goede 
beproeving en oplevering niet in? Dat roept weer de vraag 
op of de tekortkomingen wel op het juiste niveau worden 
gesignaleerd en of er bij de eindgebruiker een probleemeige-
naar is. Los daarvan roept bovenstaande weer de vraag op 
of we als ontwerpers en uitvoerders nog ons vak verstaan? 
Zijn we nog trots op het behalen van een goed resultaat in 
de vorm van een goed werkende installatie? Of dat we, murw 
geslagen door het management der urenfabrieken, geen 
intrinsieke betrokkenheid meer hebben bij ons beroep en 
onze ambacht? 

Schaf de oplevering af
Een eerste stap richting het ombuigen van het structurele 
verschijnsel van te veel tekortkomingen is wat ons betreft het 
afschaffen van de oplevering. Oplevering is nu het moment 
dat de toespraak gehouden wordt, het glas geheven, de laatste 
factuur wordt betaald en waarop iedere betrokkene het project 
op z’n prioriteitenlijst laat zakken. Met als gevolg dat van 

het ene op het andere moment de waslijst aan (on)bekende 
restpunten een doorlooptijd krijgt van maanden/jaren in plaats 
van dagen/weken. Wij horen niet een gebouw op te leveren 
als deze in gebruik wordt genomen, maar op het moment dat 
deze volledig functioneert zoals met elkaar is afgesproken. 
Betaalmomenten horen hieraan gekoppeld te zijn. Oftewel 
hoe meer restpunten en hoe minder is geleverd hoe minder er 
wordt betaald. Sowieso kan de goede werking van de instal-
laties niet op één moment worden vastgesteld. Dat kan pas 
nadat alle restpunten zijn verwerkt en gedurende een volledig 
winter- en zomerseizoen alles na behoren functioneert.

Twee jaar na ingebruikname = oplevering
Zoals aangegeven, is er bij alle projecten van Merosch pas 
sprake van oplevering twee jaar na ingebruikname en de con-
statering dat alles functioneert zoals overeengekomen. Dit 
betekent dat dit pas het moment is waarop de opdrachtgever 
de laatste facturen betaald. Niet alleen voor de aannemer, 
maar ook voor de adviseur. Laatst genoemde persoon is in 
onze ogen medeverantwoordelijk voor het eindresultaat. We 
passen dit onder andere toe bij onze energieneutrale projec-
ten zoals Plein Oost te Haarlem, Stadswerf te Amsterdam, 
IKC de Zeven Zeeën te Amsterdam en Jeroen Bosch te 
Heerhugowaard. We merken dat deze aanpak werkt. Niet dat 
dit per definitie betekent dat het direct beter werkt. Het bete-
kent dat aannemers vooraf beter nadenken, meer aandacht 
besteden aan de uitvoering en dat de doorlooptijd van de 
restpunten aanzienlijk korter is.

Oplevering
Na 2012

Type
Nieuwe 
utiliteitsgebouwen

Betrokken partijen
Merosch, verschillende opdrachtgevers, ontwer-
pers en aannemers

Contactpersoon
Ronald Schilt
schilt@merosch.nl

Kwaliteit van opgeleverde 
 installaties moet omhoog

Van afrekenen na realisatie naar 
 afrekenen op prestatie tijdens 

exploitatie
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Renovatie Nieuw Comenius Lyceum

“De hobbelige weg richting 
circulaire renovatie”

Oplevering
2017

Type
Renovatie 
schoolgebouw

Betrokken partijen
ZAAM Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs, 
ProjectManagementBureau Amsterdam, DMV Architecten, Van 
Rossum Raadgevende Ingenieurs Amsterdam, Merosch

Contactpersoon
Arnoud Matser
a.matser@merosch.nl

Het uit 1970 stammende Pius X Lyceum (12.500 m2 b.v.o.) in Amsterdam West is de beoogde nieuwe locatie van 
het Nieuw Comenius Lyceum van Stichting ZAAM. Het gebouw moet met ingang van het schooljaar 2017/2018 
onderdak gaan bieden aan ca. 1.100 leerlingen. Ambitie van de gemeente Amsterdam en ZAAM is om te komen 
tot een gezonde school (Frisse Scholen niveau B), waarbij binnen budgettaire kaders maximaal ingezet wordt op 
de thema’s hergebruik en energieneutraliteit. Kortgezegd: een interessante opgave met de nodige uitdagingen.

Niveau BENG nieuwbouweisen 2020
Bij de ambitie energieneutraal was met name de gevel het 
centrale punt van aandacht. Het heeft wat overleg gekost 
met de gemeente, Welstand, de architect en andere betrok-
kenen. Verschillende opties zijn uitgewerkt en doorgerekend 
om tot de juiste aanpassingen van de gevel te komen. Denk 
hierbij aan verschillende vormen van (na)isolatie van de 

bestaande gevel en het vervangen/aanpassen van kozijnen. 
Uiteindelijk is er stevig geïsoleerd en is er dubbel glas toege-
past (waarbij de u-waarde van het raam door het specifieke 
type glas uiteindelijk dezelfde u-waarde behaalt als bij 
toepassing van drievoudig glas), waarmee ruimschoots aan 
de bouwbesluiteisen voor nieuwbouw wordt voldaan. Andere 
maatregelen die toegepast zijn: overkapping middengebied, 

LED-verlichting, gebalanceerde ventilatie met 
warmteterugwinning, stadsverwarming en 
PV-panelen. Dit leidt uiteindelijk tot een pak-
ket aan maatregelen waarbij de school uit 
1970 voldoet aan de BENG nieuwbouweisen 
van 2020. Een prestatie van formaat!

De frustratie van circulaire 
renovatie
De school uit 1970 heeft vele verschillende 
“levens” gekend waarvan de laatste aanpas-
singen en inbreiding dateert uit 2007. Het 
gaat nu om een renovatie en in die zin is er 
sprake van het grotendeels hergebruiken van 
de bouwkundige onderdelen die er al zijn 
(gevel, vloeren, wanden, daken, etc.). Van de 

De missie van Merosch is om te komen tot 
een gezonde en energieneutrale gebouwde 
omgeving. Vanuit deze missie hebben wij 
meer dan 18 jaar ervaring met het onderzoe-
ken, ontwerpen en monitoren van gezonde 
en energieneutrale gebouwen en gebieden. 
De kracht van Merosch zit in het conceptueel 
en integraal kunnen denken ten aanzien van 
techniek, financiën, beleid en organisatie. Zowel 

op procesmatig als projectmatig vlak. We doen 
dit enerzijds op het snijvlak van markt en we-
tenschap en anderzijds door het aantoonbaar 
bezitten van gedegen technische kennis, zodat 
we de technische consequenties van concep-
tuele en abstracte keuzes kunnen overzien. 
We beschikken over de kracht om abstracte 
ambities te vertalen in realiseerbare ontwerpen 
met betrouwbare technieken en hier helder over 

te communiceren. Hierbij richten we ons niet 
alleen op de ontwerpfase van projecten, maar 
borgen we ook de geïmplementeerde technie-
ken middels het formuleren van objectieve en 
meetbare prestatie-eisen en het opstellen van 
prestatie-contracten. Zodat de ambities niet 
alleen op papier worden beschreven, maar ook 
in de praktijk worden gerealiseerd.

Over Merosch
Adviseurs voor gezonde en energieneutrale gebouwen

Colofon
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Overdekt middengebied zorgt voor extra functionaliteit en minder verlies van energie. Bron: DMV Architecten.

onderdelen is de technische staat van toiletpotten, noodver-
lichting, kanaalwerk, riolering en een deel van de verlichtings-
armaturen nog goed tot zeer goed te noemen. Dat is mooi 
zou je zeggen, hergebruiken! 

De eerste hobbel is echter dat de verschillende onderdelen 
in de oude situatie niet op exact dezelfde plek gewenst zijn 
door functionele aanpassingen. Dat betekent dat deze onder-
delen moeten worden gedemonteerd en opgeslagen worden. 
Dit leidt tot extra kosten ten aanzien van arbeid en opslag. De 
tweede hobbel is dat aannemers niet gewend zijn om zo te 
werken en het zien als een verstoring van het bouwproces. 
De derde hobbel is dat, in tegenstelling tot nieuwe onderde-
len, er geen garantie meer op de bestaande producten zit. 
De aannemer en opdrachtgever kunnen constateren dat 
onderdelen gaaf en onbeschadigd zijn, maar garanties gelijk 
aan nieuwe producten zijn er niet. Dat betekent, hoe klein 
ook, extra risico’s. Het gevolg is dat er minder hergebruikt 
wordt dan feitelijk op basis van de technische staat van de 
onderdelen zou kunnen. Dat is echt een gemiste kans. 

Vanuit de overheid en Bouwkolom zou hier veel fundamen-
teler en sneller over nagedacht moeten worden. Nieuwe 
producten zijn blijkbaar nog te goedkoop, de kosten voor 
dumpen te laag en de kosten voor arbeid om onderdelen 
te hergebruiken te hoog. Zolang het dumpen van goede 
onderdelen goedkoper en eenvoudiger is dan het hergebruik 
hiervan, hebben we nog een lange weg te gaan en nog veel 
om voor te strijden. 

Echter een mooi punt om nog te noemen is dat er in het nieu-
we gebouw wel hout wordt toegepast afkomstig van bomen 
uit Amsterdam. Dit is een bewuste keuze van de Gemeente 
Amsterdam om actief bij te dragen aan de circulaire econo-
mie van de stad. 

Circuleren van een gebouw uit 1970 
naar niveau van 2020

Circulair renoveren heeft 
nog een lange weg te gaan


