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Voorwoord
Steeds meer mensen met verbouwplannen weten de weg te vinden naar de kleine aannemer en de zelfstandig
werkende vakman. De toegenomen populariteit is mede te danken aan het persoonlijke advies, het directe
contact en het geboden vakmanschap. Het aantal eenmansbedrijven is dan ook spectaculair gegroeid.
De wetgeving kent consumenten een sterke positie toe. De wet wijst de opdrachtgever aan als
verantwoordelijke voor een uitvoering volgens de eisen van het Bouwbesluit. De vakman wordt echter
beschouwd als de deskundige partij. Kwalitatief hoogwaardige bouwkundige oplossingen, energiebesparing
en milieuontlastende maatregelen spelen een steeds belangrijkere rol bij de verbouwing.
De positie als deskundige en het toenemende belang van kwaliteit en energiebesparing biedt vakmensen
kansen. Klanten willen kunnen kiezen. Deskundigheid is een goed instrument om je als professional van
concullega’s te onderscheiden. Daarnaast is een vakman die kennis heeft van kwaliteit, energie- en
waterbesparing, en gebruik van duurzame materialen beter in staat om alternatieven in offertes te formuleren.
En opties leiden doorgaans tot meer omzet.
Om vakmensen te ondersteunen bij hun werk en klantgericht ondernemen, zijn op initiatief van SBR en
SenterNovem de VerbouwVakWijzers ontwikkeld. De inhoud van de VerbouwVakWijzers is in samenspraak
met de brancheverenigingen BouwGarant, FOSAG en de VLOK samengesteld. De VerbouwVakWijzers
vergroten het inzicht in adviseurschap, kwaliteit en energiebesparing. De informatie komt van pas bij het
klantadvies, het opstellen van een passende offerte, de voorbereiding van de verbouwing en het verrichten van
onderhoudswerkzaamheden. Een VerbouwVakWijzer bespaart de vakman tijd en kan extra winst opleveren.
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1. Algemeen
1.1 Gebruik van de VerbouwVakWijzer
De VerbouwVakWijzer bestaat uit drie delen: Acquisitie (De klant centraal), Voorbereiding en Uitvoering (Aan
de slag).
Acquisitie (De klant centraal)
Acquisitie is essentieel om een klant binnen te halen. Wat verwacht de klant en wat biedt de vakman? Alleen
na volledige uitwisseling van informatie zijn vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. De in deze wijzer
geboden informatie over klantcommunicatie helpt de vakman om de potentiële opdrachtgever gericht te
overtuigen om voor bepaalde oplossingen te kiezen. Het voordeel van deze aanpak: klanten die mogen kiezen
zijn al half aan het kopen.
Voorbereiding
Minder aanpassingen, minder herstelkosten, minder misverstanden: dankzij een goede voorbereiding worden
klanten trouwe opdrachtgevers. Het deel Voorbereiding geeft informatie waarmee het inzicht in de omvang
van het werk wordt vergroot. Met informatie over de regelgeving, de bouwvergunning, het bestemmingsplan
en de technische uitwerking stelt u een duidelijke offerte met aantrekkelijke opties op.
Uitvoering (Aan de slag)
Als de opdracht eenmaal binnen is, kan de uitvoeringsfase beginnen. Het deel Uitvoering geeft informatie over
de organisatie van het werk, met onder meer handzame checklists en stappenplannen. Details geven inzicht
in een correcte uitvoering.

1.2 Begripsbepaling
Steeds meer mensen kiezen voor een glazen serre. De beschikbaarheid van moderne lichte bouwelementen
en de mogelijkheden tot energiebesparing dragen bij aan de populariteit. Een echte serre is een onverwarmde,
sterk geventileerde, overkapte buitenruimte, bijna geheel door glas afgeschermd. Een serre is geen uitbouw
met veel glas. Wil een klant een grote woonkamer, adviseer hem dan te kiezen voor een echte goed
geïsoleerde uitbouw die een open verbinding met het huis kent. Raad vanwege het energieverbruik de
toepassing van een uitbouw met veel glas af. Deze uitbouw verwarmt in de zomer het hele huis en vraagt in
de winter om extra energie.
Een echte serre is niet bedoeld als permanente woonruimte en kent geen open verbinding met het
achterliggende woonhuis, maar beschikt eventueel wel over (openslaande) deuren.
Bewoners kunnen met een serre op de volgende manieren energie besparen:

1a / 1b / 1c. Diverse voorbeelden van serres
(bron: MR-groep)
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1d. Binneninrichting van een serre.
(bron: Buvema Haaksbergen)
Serre of glasaanbouw?
Een serre is een door middel van bijvoorbeeld deuren van de woning gescheiden ruimte. Een serre is als
glasoverkapte buitenruimte een speciale aan- of uitbouw.
Een aanbouw met veel glas is geen serre, omdat deze in open verbinding met de woning staat. Dit type
aanbouw is sterk af te raden. De ruimte wordt zomers erg heet en de warmte trekt het huis in. In de winter
gaat veel warmte verloren via het glas, waardoor de stookkosten sterk kunnen stijgen.
De VerbouwVakWijzer ‘Aan- en uitbouwen’ geeft meer informatie.

2. Aanbouw met groot glasoppervlak die niet gescheiden is van de woning. Dit is geen serre, al wordt het
wel vaak zo genoemd.
(bron: Firma exKLUSief)
Serre:

Aanbouw:

Erker
Een erker wordt ook wel serre of aanbouw genoemd, maar geen van beide omschrijvingen is erop van
toepassing. Het doel van een erker is architectonische schoonheid en daglichttoetreding. Vergroting van de
woonruimte is slechts een bijkomstigheid.
U kunt een erker het beste vergelijken met een (kleine) aanbouw. Raadpleeg voor meer informatie de
VerbouwVakWijzer ‘Aan- of uitbouwen’.
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3. Erker
(bron: Selektverbouw)
Een verbouwing is voor een bewoner altijd een flinke uitgave. Bied daarom energiebesparende opties aan
zodat de opdrachtgever een mogelijkheid krijgt de maandlasten te beperken.
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2. De klant centraal
2.1 Acquisitie en klantcommunicatie
Overweegt een klant de bouw van een serre, achterhaal dan eerst of hij een echte serre wil of een uitbouw met
veel glas. Schenk in uw advies vooral aandacht aan het binnenklimaat van de serre en de woning. Hoe mooi
uitgevoerd ook, een verkeerd ontworpen serre veroorzaakt oververhitting, condensvorming of verhoging van
het energiegebruik.
Dit hoofdstuk behandelt de algemene verkooptechniek bij het acquisitiegesprek en schenkt aandacht aan de
belangrijkste voorwaarden voor een goed omschreven opdracht. Op basis van de opdrachtomschrijving weet
u wat de klant van u verwacht. Een duidelijk geformuleerde opdracht is alleen mogelijk als u voldoende
informatie met de klant hebt uitgewisseld. De wensen en het budget van de klant zijn afgezet tegen de
deskundigheid van de aannemer of zelfstandige vakman. Na de bespreking is duidelijk wat de klant wil voor
een bepaald budget en onderkent de aannemer of vakman de bouwtechnische en financiële consequenties.
Voldoende aandacht voor de opdrachtomschrijving leidt meestal tot een betere uitvoering van het werk en
werk dat aansluit op de vraag van de klant.
Bouwen volgens het Bouwbesluit
De vakman bouwt volgens het Bouwbesluit. Hij heeft de kennis en ervaring voor een goede, veilige en
energiezuinige oplossing. Hij weet wanneer er specialisten ingeschakeld moeten worden, zoals een
constructeur.

2.2 Verkooptechniek
Ieder verkoopgesprek, van het simpelste tot het meest complexe, doorloopt vier verschillende fasen.
Fase 1: gespreksordening
Zeer succesvolle verkopers zijn ervan overtuigd dat klanten tijdens de eerste twee minuten van een gesprek
cruciale eerste indrukken opdoen die de rest van de (eventuele) opdracht beïnvloeden. De manier waarop u
zich voorstelt en het gesprek opent is ontzettend belangrijk, u moet een ‘klik’ zien te maken.
Tips voor de gespreksordening
Fase 2: behoefteonderzoek
Bij het eerste gesprek voert u een soort behoefteonderzoek uit: u achterhaalt informatie door vragen te stellen
en zo krijgt u inzicht in de klant zelf en de wensen. Het behoefteonderzoek is de belangrijkste
verkoopvaardigheid en is vooral cruciaal bij grote opdrachten. Succesvolle verkoopgesprekken verlopen
volgens een duidelijk patroon, de SPIN.
SPIN staat voor:
Situatievragen
Probleemvragen
Implicatievragen
Nut-effectvragen
Fase 3: deskundigheid aantonen
U toont de klant in deze gespreksfase dat u oplossingen hebt voor het geschetste probleem. Toon uw
deskundigheid niet te vroeg en niet te vaak en pas als het gesprek op gang is gekomen. Beschrijf af en toe de
voordelen die u kunt bieden en verwijs altijd naar uw referentiemap en garanties.
Eigenschap of voordeel?
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Producten en diensten laten zich beschrijven in termen van eigenschappen of voordelen. Eigenschappen zijn
feiten, gegevens of informatie over producten of diensten, de kenmerken ervan. Eigenschappen zijn niet
overtuigend. Een voordeel toont hoe een eigenschap een klant helpt. Een voordeel kan een kostenbesparing
voor de klant opleveren. Een voordeel is elke uitspraak die voorziet in een behoefte.
Fase 4: betrokkenheid verkrijgen
Een succesvol verkoopgesprek eindigt met betrokkenheid van de klant. Bij kleine opdrachten uit betrokkenheid
zich snel in de vorm van een overeenkomst, bij grote opdrachten verkrijgt u betrokkenheid in stappen. Elke
stap breidt de betrokkenheid van de klant uit naar de eindbeslissing. Zet alles op een rij en bedenk dat het
naast het verwerven van de opdracht ook om het opbouwen van een relatie gaat.

2.3 Prijsonderhandelingen
Bij prijsonderhandelingen is er sprake van een belangentegenstelling tussen twee partijen. Kennis van
onderhandelen komt van pas bij prijsonderhandelingen. In de bouwbranche is het van groot belang om een
expert te zijn in het vaststellen en het noemen van de prijs. Wees altijd duidelijk. De cruciale onderdelen bij de
onderhandelingen zijn:

2.4 Non-verbale communicatie
De manier waarop u iets zegt is vele malen belangrijker dan wat u feitelijk zegt. Uw non-verbale communicatie
kan in het verkoopproces het verschil maken of de opdracht tot stand komt of niet. Daarom is het handig als u
non-verbale signalen van de klant én van uzelf herkent, kunt interpreteren en beheersen.
De mentale voorbereiding op een verkoopgesprek is belangrijk. Focus en rust zijn de sleutelwoorden. Tijdens
de gespreksordening is non-verbaliteit van grote invloed op de sfeer van het gesprek. Denk hierbij aan een
open houding, een ferme handdruk en oogcontact. Wees u tijdens het gesprek bewust van stiltes die vallen,
uw intonatie, de houding van uw hoofd, lichaam en handen. Want een opdrachtgever zoekt vooral een goede
en betrouwbare bouwpartner.

2.5 De verbouwingsopdracht
2.5.1 Contact met de klant
Vanaf het eerste contact is het belangrijk om na te gaan wat de klant precies wil. Het uitgangspunt is altijd de
wens van de klant. Trek daarom in ieder geval de volgende zaken na:
Geef de klant informatie die hem in staat stelt om een passende opdracht te verstrekken. Want de klant
verwacht meer van een bouwtechnisch deskundige, ook advies. De vakman kent de markt en is op de hoogte
van de technische (on)mogelijkheden. Vergeet niet dat als de klant tekent, u daarmee niet uw
aansprakelijkheid hebt overgedragen. Geef informatie en bied alternatieven en opties. Zaken die
vanzelfsprekend lijken, kunnen bij de klant onbekend zijn. Geef ook informatie over de situatie in de woning
tijdens de verbouwing.
Voor een goed advies is het van belang te weten wat de achterliggende wens is. ‘Een serre’ is voor iedereen
iets anders. Zet daarom eerst de voor- en nadelen van een serre of uitbouw uiteen en geef de klant
alternatieven.

2.5.2 Serre
Oriëntatie
De meeste energiewinst is te behalen in het voor- en najaar met een serre aan de zuidgevel van de woning.
Ook zuidoostelijk of zuidwestelijk georiënteerde serres dragen bij aan een reductie van het energieverbruik. De
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oriëntatie is ook afhankelijk van het gebruik. Een zuidelijke oriëntatie is ideaal als de bewoner de serre alleen
gebruikt als opslagplaats voor planten in koude wintermaanden. Voor het gebruik als ontbijtruimte heeft een
serre op het zuidoosten de voorkeur. Een serre met een zuidwestelijke oriëntatie is bij uitstek geschikt voor
avondgebruik.
Afmetingen
De grootte van een serre hangt samen met het toekomstige gebruik. Als globale richtlijn geldt dat de
binnenwerkse maten minimaal 3,0 x 2,4 meter moeten bedragen om er te kunnen zitten of eten. Bij een
grotere serre is al snel een bouwvergunning vereist. Verder heeft de serregrootte een belangrijke invloed op
het binnenklimaat: hoe groter het volume, hoe kleiner de temperatuurschommelingen.
Zonwering
Zonwering is noodzakelijk om oververhitting in de zomer te voorkomen.

4a. Binnenzonwering.
(bron: www.allesover-tuinen.nl)

4b. Buitenzonwering.
(bron: Serrebouw Brabant)
Gevelconstructie
Openheid is het belangrijkste kenmerk van een serre. De keuze voor glas is een keuze voor enkel glas,
vanwege het principe van de serre. Kies voor gelaagd glas in de borstwering om letsel bij doorvallen te
voorkomen. Eventueel kan de opdrachtgever ook kiezen voor kunststof als glasvervangend materiaal.
Kunststofkanaalplaten zijn voor de gevel ongeschikt, omdat deze niet volledig doorzichtig zijn.
De serregevel bestaat meestal uit meerdere gekoppelde kozijnen. Bij een op maat gemaakte serre valt de
keuze vaak op hout. Ook prefab aluminium of kunststofelementen kunnen in een serre worden gebruikt. De
serre wordt dan samengesteld uit een aantal standaardmaten.
Dakconstructie
De opdrachtgever moet kiezen uit een dicht en een transparant serredak. Energetisch gezien heeft een
gesloten dak de voorkeur: wel profijt van de laagstaande winterzon, geen last van de zomerzon. Een dicht dak
zorgt wel dat de achterliggende ruimte in de woning en de serre zelf behoorlijk donker zijn. Een transparant
dak is de oplossing als bewoners behoefte aan maximale daglichtinval in de achterliggende woning hebben.
Dan moet er, om oververhitting te voorkomen, meer aandacht worden besteed aan ventilatievoorzieningen.
Een transparant dak is te realiseren met glas en kunststof. Voor glas geldt dat vanwege het bovenhoofdse
glas de toepassing van gelaagd glas noodzakelijk is. Draadglas voldoet niet aan de eisen. Als kunststof
worden meestal acrylaat- of polycarbonaatkanaalplaten toegepast. Kunststof geeft geluidhinder bij regen.
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De draagconstructie van het dak is van staal of hout, waarop een profielsysteem voor het dak wordt
gemonteerd. Bij gebruik van een aluminium of kunststof systeemserre behoren ook dragende delen tot het
systeem. Patentroeden is een systeem waarbij de dragende functie wordt gecombineerd met de montage van
het glas of kunststof.

4c. Extreme opwarming van de serre wordt in de zomerperiode door het overstek voorkomen.
In de wintermaanden warmt de laagstaande zon de serre wel op.
(bron: Serrebouw Brabant)

5. Een prefab serre wordt kant en klaar op de bouwplaats geplaatst.
(bron: Hobo Serrebouw)

2.6 Opties
Comfort heeft veel met een passend binnenklimaat te maken: voldoende daglicht en frisse lucht, niet te heet
in de zomer en niet te koud in de winter.
Bespreek daarom tijdens het acquisitiegesprek:
Ventilatie.Daglicht. Isolatie.Zomercomfort.

6. Acquisitiegesprek.

2.7 Offerte
2.7.1 Onderdelen van de offerte
Na het acquisitiegesprek komt het offertestadium. Bespreek met de klant in ieder geval de volgende zaken:
KlantwensenGebruik en sfeer van de ruimteVentilatie en isolatieUiterlijkMogelijkheden en
gerealiseerd werkBouwafvalBudgetPlanningVerzekeringen
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Energiebesparing
Het plaatsen van een serre is een vrij kostbare ingreep. Toch is een deel van deze investering terug te
verdienen. Belangrijk zijn voorzieningen om extreme opwarming en afkoeling te voorkomen. Als die zijn
aangebracht wordt een serre optimaal gebruikt als energiebesparende maatregel.
Gezien de huidige ontwikkelingen van de energieprijzen (stijgingen van 20–30% per jaar) zal de klant een deel
van de investering redelijk snel terugverdienen. Een goed gebruikte serre kan wel 90–180 m3 gas per jaar
besparen. Meer informatie vindt u op de website van MilieuCentraal: www.milieucentraal.nl

2.7.2 Checklist offerte serre
In de offerte komt altijd te staan:
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3. Voorbereiding
3.1 Regelgeving en bouwvergunning
De regels voor verbouwingen zijn met ingang van 1 januari 2003 versoepeld. Soms zijn verbouwingen
vergunningvrij. In andere gevallen kan met de eenvoudige, korte procedure ‘licht vergunningplichtige
bouwwerken’ volstaan worden. Slechts bij uitzondering moet een normale bouwvergunning worden
aangevraagd. Dit hangt niet alleen van de verbouwing zelf af. De aan te passen woningzijde (voor-, achter- of
zijkant) en de afstand tot de buren of tot een weg spelen ook een rol.
Bouwbesluit geldt altijd!
Ook wanneer er geen bouwvergunning nodig is, bent u volgens de Woningwet verplicht volgens het
Bouwbesluit te bouwen. Het Bouwbesluit geldt altijd. Het huis moet ook na de verbouwing voldoen aan de
geldende eisen op het gebied van veiligheid (bijvoorbeeld sterkte en brandveiligheid), gezondheid (bijvoorbeeld
waterdichtheid, geluidhinder en ventilatie), bruikbaarheid (bijvoorbeeld stahoogte) en energiezuinigheid
(bijvoorbeeld de isolatiewaarde).
Deskundige partij
De opdrachtgever is formeel verantwoordelijk voor het voldoen aan het Bouwbesluit, maar de aannemer wordt
gezien als een deskundige partij. Zelfs als de gemeente er in de bouwvergunning niet op wijst, wordt de
deskundige partij geacht de wet te kennen en ernaar te handelen.

3.1.1 Wanneer een bouwvergunning?
Volgens de bouwregelgeving wordt een serre beoordeeld als een aan- of uitbouw. Dit betekent dat de
bouwvergunningsregels voor een aanbouw ook van toepassing zijn op een serre. Of een bouwvergunning
nodig is, hangt sterk af van de plaats waar gebouwd wordt. Alles wat grenst aan de openbare ruimte (weg of
groen) heeft een grotere invloed op de directe omgeving dan bouwwerken die aan de achterkant worden
gebouwd. Daarom mag u een serre aan de voor- of zijkant van de woning meestal niet bouwvergunningvrij
uitvoeren.
Er zijn drie categorieën bouwwerken:
Bouwvergunningvrije bouwwerken
Licht vergunningplichtige bouwwerken
Regulier vergunningplichtige bouwwerken
De categorie ‘Meldingsplichtige bouwwerken’ is bij de herziening van de Woningwet per 1 januari is 2003
komen te vervallen.
Monumenten nooit vergunningvrij
Een serre bij een monument of een woning in een beschermd stads- of dorpsgezicht is altijd minimaal licht
vergunningplichtig.

7. Aan de zijgevel van een boerderij is een serre geplaatst. Veel oude boerderijen vallen onder de
Monumentenwet of een plaatselijke Monumentenverordening. Voordat de werkzaamheden aan een dergelijk
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gebouw mogen beginnen, moet eerst navraag bij de gemeente gedaan worden, ook al zou er in de
standaardsituatie sprake zijn van een vergunningsvrije aanbouw.
(bron: Verandasol)
Bouwvergunning ja of nee?
Of u daadwerkelijk een bouwvergunning nodig heeft, is afhankelijk van een aantal factoren. Om een serre
bouwvergunningvrij te plaatsten, moet aan de volgende elf voorwaarden voldaan zijn:
De hoogte van een serre wordt gemeten vanaf het aansluitende terrein (veelal de tuin). Het gaat om
buitenwerkse maten, gemeten tot aan de nokhoogte van het bouwwerk. Als het nodig is om dit terrein eerst
op te hogen voordat daarop de aan- of uitbouw wordt neergezet, dan geldt de nieuwe hoogte als
uitgangspunt.
8. Spelregels om een serre bouwvergunningsvrij te mogen bouwen.
(bron: Ministerie van VROM)

Alleen als voldaan wordt aan alle genoemde voorwaarden (1 t/m 11) mag de serre bouwvergunningvrij
geplaatst worden. Deze voorwaarden gelden ook als er iets bouwvergunningvrij wordt veranderd aan een
bestaande serre.
Is er sprake van een bijzondere situatie? Pleeg dan altijd vooroverleg met de gemeente of een
bouwvergunning noodzakelijk is.
Wel bouwvergunning
Als het bouwplan niet voldoet aan (een van) de voorwaarden, dan moet er een bouwvergunning aangevraagd
worden. Een reguliere bouwvergunning is benodigd als:
Voor meer informatie:
Website Ministerie van VROM

=> www.vrom.nl/woningwet

Website Vereniging van Nederlandse
Gemeenten

=> www.vng.nl

Als het bouwplan wel aan de eerste vier voorwaarden voldoet, maar niet aan een van de andere voorwaarden,
dan moet er een lichte bouwvergunning aangevraagd worden.
Schema bouwvergunningen bij aan- of uitbouw
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3.1.2 Bestemmingsplan
De gemeente legt in het bestemmingsplan regels vast voor de ruimtelijke ordening. Deze plannen zijn bindend
voor de burger. De grondbestemming staat in het bestemmingsplan nauwkeurig op een kaart aangegeven.
Een (ver)bouwplan moet passen binnen het bestemmingsplan. Wanneer een verbouwing vergunningvrij is,
bijvoorbeeld het plaatsen van een serre aan de achterzijde die aan alle randvoorwaarden voldoet, gelden
alleen de voorschriften voor het gebruik.
Gebruik is bepalend
Gaat een gedeelte van de begane grond door het plaatsen van de serre in de zijgevel gebruikt worden als
bijvoorbeeld bloemisterij (winkel), controleer dan of het bestemmingsplan de functie toestaat. Is dat niet het
geval, vraag dan bij de gemeente een ontheffing van het bestemmingsplan aan. Deze procedure kan enige tijd
in beslag nemen.

3.1.3 Welstand
Niet iedere verbouwing hoeft u vooraf aan de welstandscommissie voor te leggen. Toch moeten alle
bouwwerken en verbouwingen voldoen aan ‘redelijke eisen van welstand’. Voor een aantal veelvoorkomende
verbouwingen heeft elke gemeente deze eisen nauwkeurig omschreven in de welstandnota. De voorschriften
zijn zo opgeschreven dat er geen enkel misverstand kan bestaan over hoe er gebouwd moet worden om aan
de eisen te voldoen.
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De welstandseisen
Voert u een type verbouwing veel uit in een bepaalde gemeente? Zorg dan dat u de welstandseisen goed kent,
zodat u bij een adviesgesprek met de opdrachtgever rekening met de eisen kunt houden. Vraag de
welstandseisen, ook wel loketcriteria genoemd, bij de gemeente op. Ze worden vaak in een aparte brochure
vermeld.
Excessenregeling
Gemeenten toetsen vergunningvrije verbouwingen niet vooraf. Dat betekent niet dat alles is toegestaan. De
gemeente kan op grond van klachten of een controle achteraf ingrijpen bij bouwsels die ‘in ernstige mate in
strijd zijn met redelijke eisen van welstand’. In deze gevallen maakt de plaatselijke overheid gebruik van de
‘excessenregeling’. De eigenaar wordt dan verplicht het uiterlijk aan te passen, ook al is er sprake van een
vergunningvrij bouwwerk.
De welstandscommissie houdt bij de beoordeling van een ontwerp rekening met de omliggende bebouwing.
Dit betekent dat een ontwerp moet passen binnen het beeld van de omgeving.

3.1.4 Procedure bouwvergunning
Bij serres is meestal een lichte bouwvergunning verplicht. Bij aanvraag van een dergelijke vergunning wordt de
volgende procedure doorlopen:
Stap 1 – De opdrachtgever moet het bouwplan bij de gemeente indienen op een standaardformulier volgens
de standaardindieningsvereisten. Dit formulier is verkrijgbaar bij de gemeente of via internet
(www.vrom.nl/woningwet). In de bijlage bij het aanvraagformulier staat welke stukken ingeleverd moeten
worden.
Stap 2 – Als er na indiening van het plan nog stukken ontbreken, dan moet de gemeente dit binnen vier
weken kenbaar maken. De gemeente zal aangeven binnen welke termijn u de ontbrekende stukken moet
inleveren. De maximale termijn hiervoor is vier weken. Heeft de gemeente binnen vier weken na indiening van
de aanvraag niets van zich laten horen, dan mag u ervan uitgaan dat de aanvraag compleet is.
Stap 3 – De gemeente beoordeelt het plan vooral op zijn ruimtelijke kwaliteit, volgens de voorschriften van
het bestemmingsplan en de stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverordening en de
welstandsvoorschriften. Het plan wordt op constructieve veiligheid getoetst volgens de technische
minimumeisen uit het Bouwbesluit.
Stap 4 – De gemeente geeft binnen zes weken aan of de lichte bouwvergunning wel of niet wordt verstrekt.
Voor de reguliere bouwvergunningsprocedure gelden uitgebreidere toetsingspunten en een langere
beslistermijn van twaalf weken. Deze termijn is daarbij eenmalig met zes weken te verlengen.
LET OP: Begin nooit te bouwen zonder bouwvergunning, ook niet als de opdrachtgever erom vraagt. U loopt
het risico van een bouwstop en hoge boetes. Vraag altijd om inzage in de vergunning en controleer of de
gemeente nog bijzondere voorwaarden heeft gesteld. U bent verplicht (een kopie van) de bouwvergunning op
het werk te bewaren.
Lichte procedure:
De gemeente moet u binnen zes weken laten weten of u toestemming heeft om te bouwen.
Reguliere procedure:
De gemeente moet u binnen twaalf weken uitsluitsel geven of u mag bouwen of niet. Deze termijn kan
eenmaal verlengd worden met nog eens zes weken. Als dat het geval is, wordt u tijdig op de hoogte gesteld.
Gefaseerde reguliere bouwvergunning:
De reguliere bouwvergunning kan ook in twee fasen worden aangevraagd.
Op deze manier worden er geen onnodige kosten gemaakt als blijkt dat het bouwplan ruimtelijk niet past. Bij
een gefaseerde bouwvergunning heeft de gemeente in iedere fase een beslistermijn van zes weken. Beide
fasen mogen eenmalig met zes weken worden verlengd.
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3.2 Eisen Bouwbesluit
Het Bouwbesluit beschrijft waaraan een bouwwerk of verbouwing bouwtechnisch gezien minimaal moet
voldoen. Ook wanneer er geen bouwvergunning nodig is, bent u volgens de Woningwet verplicht volgens het
Bouwbesluit te bouwen. Het Bouwbesluit geldt altijd. Zorg bij constructieve ingrepen dat u over een
constructieberekening beschikt. De eisen zijn voor heel Nederland gelijk en staan garant voor een
minimumniveau van veiligheid en gezondheid. Ook wordt in de eisen rekening gehouden met het
energiegebruik en de mate van energiezuinigheid.
Het Bouwbesluit maakt onderscheid tussen ‘nieuwbouw’ en ‘bestaande bouw’. De eisen voor bestaande bouw
gelden alleen zolang er geen verbouwingen worden uitgevoerd. Bij een verbouwing gelden in principe de
nieuwbouweisen. Alleen als dit onredelijk hoge kosten met zich meebrengt of technisch onmogelijk is, kan de
gemeente vrijstelling verlenen tot een lager niveau. Bij een aantal onderdelen ligt een lager eisenniveau vast
voor verbouw, bijvoorbeeld voor thermische isolatie. Meestal wordt dit per situatie beoordeeld. Het
uitgangspunt is dat de nieuwbouweisen zo veel mogelijk worden benaderd. De verbouwing mag nooit leiden
tot een lagere kwaliteit dan oorspronkelijk aanwezig was.
Vaak wordt gesteld dat bij een bestemmingswijziging altijd volledig aan de nieuwbouweisen moet worden
voldaan. Dat klopt niet. Ook dan geldt het uitgangspunt dat nieuwbouweisen zo veel mogelijk moeten worden
benaderd. Als er sprake is van een andere gebouwfunctie (bijvoorbeeld winkel in plaats van woning) gelden er
wel andere eisen.
Bouwbesluit = minimum aan eisen
Een hogere kwaliteit mag altijd en kan ook zinvol zijn. Bijvoorbeeld bij isolatie zijn de eisen voor verbouwingen
niet zo hoog (vooral voor beglazingen). Vaak is het mogelijk beter te isoleren tegen beperkte meerkosten,
bijvoorbeeld door te kiezen voor extra isolerend glas. Mede gezien de korte terugverdientijd is dit heel
aantrekkelijk.

3.2.1 Constructieve veiligheid
Constructief gezien is het plaatsen van een serre een relatief eenvoudig bouwproject. Er wordt geen dragende
constructie van de woning doorbroken en het gewicht van en de belastingen op de serre zijn zodanig dat een
lichte bouwmethode mogelijk blijft.
Raadpleeg bij een ingreep aan de draagconstructie altijd een constructeur. U moet kunnen aantonen dat de
nieuwe constructie voldoet aan de eisen voor sterkte en stabiliteit uit het Bouwbesluit. Bij een serre verandert
de draagconstructie van de woning niet, maar u moet de serre wel funderen en koppelen aan de woning. De
serre zelf moet voldoende sterk en stabiel zijn. Dit zijn allemaal zaken waar de constructeur naar moet kijken.
Is de serre (licht) vergunningplichtig, dan zal de gemeente vragen om constructieberekeningen.
Fundering
De serrefundering hoeft u in vergelijking met een aan- of uitbouw in de meeste gevallen minder zwaar uit te
voeren, afhankelijk van de serreconstructie. Wel moet onderzocht worden hoe de fundering van de bestaande
woning opgebouwd is (funderen op staal of op palen?). Meestal wordt hetzelfde type funderingssysteem
doorgezet. Vaak zullen ook hei- of schroefpalen nodig zijn. In bepaalde stedelijke gebieden kan het uitvoeren
van heiwerkzaamheden soms leiden tot het verzakken van het bestaande gebouw of zelfs van de omliggende
bebouwing. Dreigt dat gevaar, dan zijn stalen buispalen of schroefpalen een optie.
Dak
De constructie van een dicht plat dak voor een serre is redelijk eenvoudig te realiseren. Anders wordt het als
het gehele dak uitgevoerd wordt in glas. Glasdaken zijn niet beloopbaar. Het eigen gewicht en de belastingen
van wind, sneeuw en regen op de constructie vereisen de toepassing van constructief gelaagd glas
(veiligheidsglas). Dit kan een ander type glas zijn dan wat er voor de breukveiligheid vereist is.
Als de hellingshoek van een dakvlak groter is dan 60º, hoeft u geen rekening meer te houden met
sneeuwbelasting. Dit geldt voor dichte en glazen daken.
Gevel
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Vrijwel elke serre in Nederland wordt uitgevoerd in glas. Toch kan niet in alle gevallen gewoon enkel glas
worden toegepast. Vooral de gebruiksveiligheid is bepalend voor het type beglazing.

3.2.2 Gebruiksveiligheid
Het Bouwbesluit richt zich niet alleen op constructieve aspecten, maar houdt ook rekening met de
gebruiksveiligheid en de sociale veiligheid. Gebruiksveiligheid richt zich op het voorkomen of zo veel mogelijk
beperken van persoonlijk letsel of verlies aan mensenlevens.
Bij een serre moet altijd voorkomen worden dat mensen letsel oplopen door bijvoorbeeld uit de gevel of het
dak vallend glas. Het glas kan door de volgende oorzaken breken:
Veiligheid tegen doorvallen
Bij een terrasdeur en een serre is de kans groot dat iemand door een ruit kan vallen. Bij normaal glas ontstaan
na breuk scherpe scherven die snijwonden veroorzaken. Wijs de opdrachtgever op de gevaren en kies voor
veiligheidsglas (gelaagd glas). Raadpleeg de norm NEN 3569. Deze norm is niet verplicht en wordt niet
aangestuurd door het Bouwbesluit. Maar let op, de meeste glasleveranciers schrijven deze norm voor in de
‘kleine lettertjes’ van hun leveringsprogramma, dit om eventuele aansprakelijkheid uit te sluiten.
Onderzoek altijd welk type glas de voorkeur heeft. In veel gevallen is plaatsing van gelaagd glas noodzakelijk,
in het dak is dat altijd vereist. Een alternatief om toe te passen als doorzichtig vlak is kunststof.
Sociale veiligheid en inbraak
Volgens het Bouwbesluit moeten bereikbare gevelelementen inbraakwerend worden uitgevoerd. Dit zou
betekenen dat u de serre ook inbraakwerend moet maken. Technisch gezien is dit bijna niet haalbaar. Het is
ook toegestaan om de scheiding tussen de woning en de serre inbraakwerend uit te voeren. Op deze manier
wordt wel aan de eis voldaan. Bewoners moeten dan wel de tussendeur op slot doen.

3.2.3 Brandveiligheid
Een serre wordt brandtechnisch beschouwd als een besloten ruimte. Dit betekent dat diverse
brandveiligheidseisen van kracht zijn, vooral de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO).
Daarnaast kan de lengte van de vluchtafstand voor een probleem zorgen.
WBDBO
Elk gebouw in Nederland moet voldoen aan een bepaalde WBDBO-eis. Voor standaard grondgebonden
bouwlagen (maximaal drie bouwlagen) bedraagt de eis van deze weerstand veelal 30 minuten. Deze eis kan
voor aanvullende eisen zorgen bij het plaatsen van een serre. De volgende situaties kunnen voorkomen:

9. De serre wordt geplaatst op de perceelsgrens, waardoor de zijgevel volledig brandwerend uitgevoerd
moet worden.
(bron: Serbo Serres B.V.)
Er moet dus altijd onderzocht worden of de serre voldoet aan de vereiste weerstand tegen brandoverslag. De
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weerstand tegen branddoorslag is alleen van toepassing bij serres met een woningscheidende muur of bij een
serre die achter meerdere huizen aan één stuk wordt geplaatst.

10. Tussen deze geschakelde serres wordt een steenachtige constructie geplaatst,
waardoor voldaan wordt aan de brandveiligheids- en de geluidsisolatie-eisen.
(bron: Alruco Serrebouw)
Loopafstand
De loopafstand vanuit een verblijfsruimte mag in geval van brand maximaal 15 meter bedragen. Er zijn
situaties denkbaar dat door het plaatsen van een serre niet meer voldaan wordt aan deze eis. Dit geldt
bijvoorbeeld voor een ruimte waarbij de terrasdeur als vluchtdeur gebruikt wordt. De serre verlengt de
vluchtafstand. Ook kan de serre in een besloten tuin komen. De loopafstand naar de voordeur is dan
maatgevend. Mocht de loopafstand langer worden dan 15 meter, dan wordt met de toepassing van
rookmelders aan de eis op basis van gelijkwaardigheid voldaan. In een dergelijke situatie is vooroverleg met
de gemeente noodzakelijk.

3.3 Bouwfysische eisen en richtlijnen
3.3.1 Energiebesparing
Het primaire doel van een serre is in de meeste gevallen het creëren van een overdekte buitenruimte.
Daarnaast kan deze ruimte zorgen voor een reductie van het energieverbruik van de bestaande woning.
Hoe groot deze besparing is hangt af van een aantal factoren. Bij een onjuiste keuze is het mogelijk dat een
serre juist voor een verhoging van het energiegebruik zorgt.
Voer een energiebesparingsadvies uit!
Wat het effect is van een serre op de grootte van de energierekening is sterk afhankelijk van een groot aantal
factoren. In een bestaande woning zijn veel meer (grote) energiebesparende maatregelen mogelijk. Om deze
mogelijkheden in kaart te brengen, is het aan te bevelen om een energiebesparingsadvies op te laten stellen.
Dit maatwerkadvies berekent welke maatregelen het optimale rendement op zullen leveren.
Klanten vinden op www.milieucentraal.nl veel informatie over de mogelijkheden van isolatie, inclusief een
eenvoudig rekenprogramma met terugverdientijden. De vakman raadpleegt de VerbouwVakWijzer ‘Isoleren’.
Om de serre te kunnen gebruiken als instrument voor energiebesparing gelden de volgende richtlijnen:
OriëntatieMassaVentilatieIsoleren bestaande constructieNachtelijke isolatievoorzieningGeen HR++glas in de serre++Zonwering
Natuurlijke zonwering
Een bladverliezende boom is een prima natuurlijke zonwering. Zomers wordt de serre afgeschermd; in de
winter kunnen de zonnestralen de serre zonder belemmeringen bereiken.
Door de steeds hoger wordende energieprijzen (stijgingen van 20-30% per jaar) wordt het steeds lucratiever
om energiebesparende maatregelen door te voeren. Het plaatsen van een serre kan een van die maatregelen
zijn. Ondanks de relatief grote investering kan een goed ontworpen, gerealiseerde en gebruikte serre
resulteren in een verlaging van de energierekening.
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3.3.2 Ventilatie
Serre Voor een gezond en comfortabel binnenmilieu is een goede ventilatie van de serre een noodzaak.
Ventileren is het continu verversen van lucht. Hierdoor wordt zuurstof toegevoerd en verontreinigde lucht
afgevoerd. Maatgevend bij de afvoer van de verontreinigde lucht is de afvoer van kooldioxide. Daarnaast vindt
afvoer plaats van:
Het Bouwbesluit stelt geen ventilatie-eisen aan een serre, omdat de serre niet aangemerkt wordt als
verblijfsruimte. Toch is het belangrijk om een serre te ventileren. Vooral de volgende aspecten pleiten voor een
goed functionerend ventilatiesysteem:
Voorkomen van oververhitting
Voorkomen van vochtig binnenklimaat
Toevoer van frisse lucht en afvoer van verontreinigde lucht
11. Het principe van voorverwarming van ventilatielucht via een serre. (bron: Adviesburo Nieman B.V.)

Richtlijnen ventilatie serre
De volgende richtlijnen gelden voor een goed ventilatiesysteem in een serre (Bron: ‘Vademecum
energiebewust ontwerpen van nieuwbouwwoningen’, SenterNovem en Nationaal DuBo Centrum).
3222

12. Warme binnenlucht van de serre kan via een klepraam in het dak van de serre
snel naar buiten afgevoerd worden.
(bron: Dreumel)
Condensvorming
Op enkel glas in de serre kan condensvorming ontstaan. Een ander kritisch constructiedeel is een
ongeïsoleerd dicht dak. Door een goed functionerend ventilatiesysteem is condensvorming te voorkomen.
Condensvorming kan ook in de bestaande woning optreden, omdat vocht altijd neerslaat op koude plaatsen.
Een serre aan de achtergevel resulteert in een warmere achtergevel, waardoor vocht op andere plaatsen gaat
neerslaan. Deze condensvorming kan op de vloer of op het plafond ontstaan. Ventilatie vermindert of
voorkomt dit nadelige effect.
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Bestaande woning
Het Bouwbesluit stelt voor verblijfsruimten in woningen bepaalde eisen aan de minimale
ventilatiecapaciteiten. Ook hier wordt onderscheid gemaakt in nieuwbouwniveau en bestaandebouwniveau.
Bij het plaatsen van een serre gelden voor de woning in principe de eisen voor bestaande bouw. Mocht de
verbouwing gecombineerd worden met het vervangen of aanbrengen van nieuwe gevelopeningen, dan zijn de
nieuwbouweisen van kracht.
Volgens het Bouwbesluit moet een verblijfsgebied of -ruimte in de woning voldoen aan een bepaalde mate van
ventilatietoevoer. Een verblijfsruimte moet een minimale capaciteit hebben van respectievelijk 0,9 dm3/s per
m2 vloeroppervlakte voor nieuwbouw en 0,7 dm3/s per m2 vloeroppervlakte voor bestaande bouw. Per ruimte
geldt tevens, ongeacht de grootte, een minimale toevoercapaciteit van 7 dm3/s. Het Bouwbesluit stuurt voor
de bepalingen hiervan de normen NEN 1087 Ventilatie van gebouwen (nieuwbouw) en NEN 8087 Ventilatie
van gebouwen (bestaande gebouwen) aan. Deze normen omschrijven vooral de capaciteit van de
ventilatievoorzieningen. Inhoudelijk zijn deze normen nagenoeg gelijk.
De lucht uit de serre moet zich zes maal per uur kunnen verversen om voldoende ‘fris’ te zijn.
Ventilatieprincipe woning
Ventilatie bestaat uit toevoer en afvoer. Toevoer van de ventilatielucht wordt veelal gerealiseerd via
ventilatieroosters in de gevelopeningen. Afvoer geschiedt vervolgens via afzuigpunten in de badruimte, in de
toiletruimte en in de keuken. Daartoe wordt de ventilatielucht van de verblijfsruimten via
overstroomvoorzieningen afgevoerd naar het dichtstbijzijnde afzuigpunt. Voor nieuwbouwwoningen worden
specifieke eisen gesteld aan de capaciteit van deze overstroomvoorzieningen. Deze zijn veelal onder of boven
een deur gesitueerd. Voor de bestaande bouw wordt deze overstroomvoorziening beoordeeld als zijnde een
openstaande deur. Dit betekent dat een deur in gesloten toestand formeel voldoet aan de eis, terwijl het
ventilatiesysteem op deze manier niet optimaal kan functioneren. Daarom is het belangrijk dat de
overstroomvoorzieningen voldoende groot gedimensioneerd worden.
13. Ventilatiecampagne ‘goed ventileren is 24 uur per dag ventileren’.
(bron: Ministerie van VROM)

Veel bestaande woningen kennen een natuurlijke ventilatie: een natuurlijke toevoer (meestal via klepramen) en
een natuurlijke afvoer van ventilatielucht. Naast natuurlijke ventilatie (systeem A) zijn er nog drie systemen te
onderscheiden:
Systeem C is redelijk eenvoudig in een bestaande woning aan te brengen. Met dit systeem kan een goed
binnenklimaat bereikt worden. De systemen B en D worden minder vaak in bestaande woningen aangebracht,
omdat beide systemen om ventilatiekanalen vragen voor de toe- en/of afvoer van ventilatielucht.
Meer informatie over ventileren vindt u in de VerbouwVakWijzer ‘Vocht en ventilatie’.
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Spuien van de woning
Aanvullend op de eis over ventilatie stelt het Bouwbesluit dat er in elke verblijfsruimte een spuivoorziening
aanwezig moet zijn. Deze spuivoorzieningen moeten ervoor zorgen dat bewoners grote hoeveelheden
vervuilde lucht in een ruimte in een korte tijd moeten kunnen verdrijven, zoals rook na een feestje. Beweegbare
onderdelen in de gevel of het dak kunnen dit realiseren. De capaciteit bepaalt u met NEN 1087 (nieuwbouw)
en NEN 8087 (bestaande bouw) en bedraagt voor een verblijfsruimte ten minste 3 dm3/s per m2
vloeroppervlakte. Met een draaiend raam in het kozijn voldoe je meestal aan de eis.
Energiegebruik
Ventilatie heeft een directe relatie met het energiegebruik: door toevoer van koelere ventilatielucht wordt er
meer energie verbruikt. Bij een serre ontstaat de mogelijkheid om het energieverbruik te reduceren. Immers,
de ventilatielucht wordt in de overkapte buitenruimte door de zon opgewarmd. Hierdoor hoeft de
verwarmingsketel minder energie te leveren om de woning te verwarmen. Wel is het van belang om de
hoeveelheid ventilatie af te stemmen op de eis en de toe- en afvoer goed regelbaar te maken. Om
oververhitting van de serre te voorkomen, ventileert de bewoner de woning in de zomer niet met ‘warme’
buitenlucht.

3.3.3 Thermische isolatie
Een serre wordt niet bij de woonfunctie gerekend. Het Bouwbesluit stelt daarom geen eisen aan de
thermische isolatie van een serre. Blijft de bestaande gevel ongewijzigd, dan gelden er ook geen eisen aan de
scheidingsconstructie tussen de bestaande woning en de nieuwe serre. Wijzigt de gevel wel, dan moet het te
verbouwen deel van de woninggevel een warmteweerstand van Rc ≥ 2,5 m2K/W krijgen. Deze waarde kan
door de gemeente verlaagd worden tot Rc ≥ 1,3 m2K/W, wanneer een hogere waarde praktisch niet mogelijk is
of tot extreem hoge kosten zou leiden.
U wordt geadviseerd om in ieder geval te onderzoeken of u de constructie tussen de woning en de serre
thermisch kunt optimaliseren. Zo kan de opdrachtgever het energiebesparende effect van de serre beter
benutten. Vooral beglazingen vormen energetisch gezien een zwakke schakel in de bouwkundige schil; enkel
glas van de woning vervangen door HR++-glas heeft een aanzienlijk reducerend effect op de energierekening
en de investeringskosten zijn relatief gering.
Raadpleeg de VerbouwVakWijzer ‘Isoleren’ voor meer informatie over thermisch isoleren.

3.3.4 Daglicht
Het Bouwbesluit beschouwt een serre niet als verblijfsgebied. Dit betekent dat er geen eisen gesteld worden
aan onder andere de hoeveelheid daglichttoetreding. Aan een woonfunctie stelt het besluit wel eisen. Een
serre die voor een bestaandegevelopening wordt geplaatst, moet zodanig ontworpen worden dat er voldoende
daglichttoetreding overblijft.
Het Bouwbesluit maakt onderscheid tussen nieuwbouwniveau en bestaandebouwniveau. Voor het plaatsen
van een serre betekent dit dat de bestaande gevelopening moet voldoen aan de eisen die gelden voor
bestaande bouw. De minimale hoeveelheid daglichttoetreding wordt uitgedrukt in de term ‘equivalente
daglichttoetreding’. Dit is de totale oppervlakte waardoor daglicht in een ruimte valt, waarbij de invloed van
(eventuele) belemmeringsfactoren in rekening is gebracht. Voor bestaande woningen geldt dat
verblijfsruimten over ten minste 0,5 m2 daglichtoppervlakte moeten beschikken.
Nieuwbouwniveau
In een nieuwbouwwoning moet volgens het Bouwbesluit, minimaal 10% van de totale vloeroppervlakte aan
daglichtoppervlakte aanwezig zijn. Een ruimte met een oppervlakte van 10 m2 moet dus een glasopening (in
feite: een equivalent daglichtoppervlak) hebben van minimaal 1 m2.
De bepaling van de hoeveelheid equivalente daglichtoppervlakte (Ae) is gedefinieerd in de norm NEN 2057
Daglichtopeningen van een gebouw. Bij de bepaling zijn de volgende zaken belangrijk:
eDbueD cuDbbuuuunetto brutonettobruto

14a. Belemmeringshoek a voor belemmering bij verticale daglichtopening.
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(bron: NEN 2057)

14b. Belemmeringshoek b voor een overstek bij verticale daglichtopening.
(bron: NEN 2057)

14c. Bepaling uitwendige reductiefactor bij uitwendige scheidingsconstructie
met doorzichtige bovenzijde: begrenzende vlakken in verticale doorsnede.
(bron: NEN 2057)

14d. Bepaling uitwendige reductiefactor bij uitwendige scheidingsconstructies
met niet-doorzichtige bovenzijde: begrenzende vlakken in verticale doorsnede.
(bron: NEN 2057)
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14e. Bepaling uitwendige reductiefactor:
begrenzende vlakken in horizontale doorsnede.
(bron: NEN 2057)

14f. Belemmeringsfactor Cb;i voor verticale en naar buiten hellende daglichtopeningen
i als functie van de belemmeringshoek (voor tegenoverliggende belemmeringen) en (voor overstekken).
(bron: NEN 2057)
Deze tabel is ook te downloaden als PDF-bestand. Klik hier.
in °

in °

V t.
26- 28- 30- 32- 34- 36- 38- 42- 44- 46- 48- 50- 52- 54- 56- 58- 60- 62- 64- >6
25
an m.
27 29 31 33 35 37 39 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 5
-

0

0, 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3
0
86 3
0
6
4
1
9
7
4
1
0
9
7
6
4
3
2
7
2
5

1

2

0, 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3
0
85 2
9
6
3
1
9
6
4
1
0
8
7
5
4
3
2
7
9
2

3

4

0, 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3
0
84 1
8
5
3
0
8
6
4
1
9
8
6
5
4
2
2
4
7
0

5

6

0, 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2
0
83 1
7
4
2
9
8
6
2
1
9
7
6
5
3
2
9
2
5
7

7

8

0, 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2
0
82 9
6
4
1
9
7
5
1
0
8
7
6
5
3
2
7
9
2
7

9 10

0, 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2
0
81 8
5
2
1
8
6
4
1
9
8
6
5
4
2
9
4
7
0
5

11 12

0, 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2
0
79 6
4
1
9
7
5
4
0
9
7
6
4
3
2
7
9
5
7
2

13 14

0, 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2
0
77 4
2
0
8
6
4
4
8
8
6
5
4
3
2
4
7
2
5
0

15 16 0, 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0
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76

3

1

9

7

5

4

1

8

7

6

4

3

2

7

2

5

0

2

7

17 18

0, 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
0
74 1
9
8
6
4
3
1
7
6
5
4
2
9
4
7
2
5
0
5

19 20

0, 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1
72 0
8
6
5
4
1
0
7
6
4
3
2
7
9
5
0
2
7

0

0

21 22
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7
5
4
1
0
9
6
5
4
2
9
4
7
2
5
0
5

0

0

23 24

0, 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1
69 8
6
4
4
1
9
8
5
4
3
2
7
9
5
0
2
7

0

0

0
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0, 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
68 6
5
4
1
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4
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2
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2
7
2
5
0
5

0

0

0
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0, 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
67 5
4
2
1
9
8
6
4
3
2
7
9
5
7
2
7

0

0

0

0

29 30

0, 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
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4
1
0
8
7
6
3
2
9
2
7
0
5
0
7

0

0

0

0

31 32

0, 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
65 4
1
0
9
7
6
5
3
2
4
9
5
7
2
7
5

0

0

0

0

33 34

0, 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
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1
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4
2
7
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7
0
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0
7

0

0

0

0

0
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0
8
7
6
5
4
9
4
9
1
7
2
7
5

0

0

0

0

0
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0, 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
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5
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3
7
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5
0
5
0
5

0

0

0

0

0

39 40

0, 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
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8
6
5
4
3
2
2
7
2
7
2
7

0

41 42

0, 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1
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4
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0
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0
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0, 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
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5
4
3
2
7
5
0
5
0
7

0

0

45 46

0, 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
57 6
5
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3
2
9
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2
7
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7
5

0

0

47 48
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4
3
2
9
4
9
7
5
0
5

0

0

0

49 50

0, 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
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4
2
2
7
9
5
5
0
7

0

0

0

0
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0, 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1
55 4
3
2
7
2
7
2
2
7
5

0

0

0

0

53 54

0, 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
54 3
2
7
2
7
2
7
0
5

0

0

0

0

0
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0, 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1
53 2
9
4
7
2
0
5
7

0

0

0

0

0

0

57 58

0, 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
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4
9
5
0
5
2
5

0

0

0

0

0

0

59 60

0, 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
49 4
9
5
0
5
2
0

0

0

0

0

0

0
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0, 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1
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7
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0
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63 64

0, 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
39 5
2
7
2
0
7
5

65 66

0, 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
37 2
7
2
0
7
5

0

67 68

0, 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
32 7
5
0
7
5
5

0

69 70

0, 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
27 5
2
0
7
5

0

0

71 72

0, 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
25 2
2
7
5
5

0

0

73 -

0

0

0

0

0

0

0

0

14g. Belemmeringsfactor Cb;i voor naar binnen hellende daglichtopeningen
i als functie van de belemmeringshoek (voor tegenoverliggende belemmeringen) en de hellingshoek.
(bron: NEN 2057)
in

in °

Van

t.m.

25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

>60

0

10

0,98

0,96

0,94

0,91

0,88

0,85

0,81

0,77

0,50

11

20

0,96

0,94

0,91

0,88

0,85

0,81

0,77

0,72

0,50

21

30

0,96

0,93

0,90

0,86

0,82

0,78

0,73

0,68

0,40

31

40

0,94

0,91

0,87

0,83

0,79

0,74

0,69

0,63

0,40

41

50

0,94

0,90

0,85

0,80

0,75

0,69

0,64

0,58

0,30

51

60

0,93

0,88

0,83

0,77

0,71

0,65

0,59

0,53

0,30

61

70

0,91

0,85

0,79

0,73

0,67

0,61

0,54

0,48

0

71

80

0,89

0,83

0,76

0,69

0,62

0,55

0,48

0,42

0

Rekenvoorbeeld
Aan de achterzijde van een woning wordt bij de terrasdeuren een serre geplaatst van 2,0 x 2,5 m. Het hellende
dak van de serre wordt voor ongeveer de helft uitgevoerd in glas.
Principe van de berekening
De berekening wordt gemaakt met de schematische weergave op de volgende pagina. De volgende stappen
worden daarbij doorlopen.
Stap 1
Bepaal eerst de nettodoorlaat (AD). Een daglichtopening onder de 0,6 wordt volgens de norm niet
meegerekend. De nettodoorlaat bedraagt daarom: AD = 2 * (0,65 * 1,517) = 1,97 m2
Stap 2
De invloed van een belemmering wordt bepaald door vanaf het hoogste punt van de belemmering een lijn te
trekken naar het onderste punt van de glasopeningen, in dit geval 0,6 m vanaf de vloer. Bij deze woning is
echter geen belemmering aanwezig, waardoor de belemmeringshoek α ≥ 25° is.
Stap 3
De serre zorgt voor overstek. De bijbehorende hellingshoek wordt bepaald door een lijn te trekken vanaf het
voorste punt van het overstek, in dit geval het dichte deel van het dak, naar het midden van de glasopening.
Hierbij hoort een belemmeringshoek β = 43°.
Stap 4
Bepaal de belemmeringsfactor (Cb). Deze factor is afhankelijk van zowel belemmeringen (α) als overstekken
(β). Met behulp van deze gegevens kunt u de belemmeringsfactor uit de tabel (NEN 2057) aflezen:
α = 25°

} Cb = 0,58 (aflezen uit tabel 1)
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β = 43°
Stap 5
Bepaal de verhouding Anetto / Abruto. Hiervoor geeft de norm voorschriften. Allereerst moeten er twee
hulpvlakken aangebracht worden op de horizontale doorsnede die een hoek maken van 45° ten opzichte van
het midden van de doorlaat. Er wordt nu een oppervlak bepaald tussen deze hulpvlakken en de vlakken die
bepaald worden door de belemmeringshoeken α en β. Dit oppervlak wordt aangemerkt als Abruto. Als hier de
oppervlakte aan dichte delen afgehaald wordt, dan ontstaat Anetto. (Zie doorsnede op de volgende pagina.)
Anetto

= (0,533 + 2,314 + 0,533) * (0,616 + 0,555) = 3,96 m2

Abruto

= (0,633 + 2,514 + 0,633) * (0,716 + 0,655) = 5,18 m2

Er is dus minder dan 80% aan doorzichtige delen aanwezig, want de verhouding Anetto / Abruto is 3,96 / 5,18 =
76%. Dit betekent dat de uitwendige reductiefactor (Cu) met een formule bepaald moet worden.
Stap 6
De uitwendige reductiefactor wordt als volgt bepaald:
Cu = 0,8 * (Anertto / Abruto) = 0,8 * (3,96 / 5,18) = 0,61
Stap 7
Bereken de equivalente daglichttoetreding (Ae):
Ae = AD * Cb * Cu = 1,97 m2 * 0,58 * 0,61 = 0,70 m2
Stap 8
Tot slot moet gecontroleerd worden of er voldaan wordt aan de eis uit het Bouwbesluit. Voor bestaande
woningen geldt dat er 0,5 m2 daglichttoetreding per ruimte aanwezig moet zijn. Deze woning voldoet dus aan
de gestelde eis.
15a. Schematisering van de daglichtberekening (doorsnede).
(bron: Adviesburo Nieman B.V.)

15b. Schematisering van de daglichtberekening (bovenaanzicht).
(bron: Adviesburo Nieman B.V.)
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3.3.5 Waterdichtheid
Omdat de serre een ‘overdekte buitenruimte’ is, stelt het Bouwbesluit geen eisen aan de waterdichtheid.
Vanzelfsprekend is een serre alleen goed bruikbaar wanneer deze waterdicht is. Voer daarom de bouwkundige
details uit met dezelfde kwaliteit als bij woningen gebruikelijk is. En zorg voor de vereiste waterdichtheid door
waterdichte lagen dakpansgewijs met voldoende overlap aan te sluiten. Zie hiervoor de details in paragraaf
4.2.
De serre wordt geplaatst aan de woning, waarbij de draagconstructie van de woning in principe niet wordt
doorbroken. Toch is het van belang dat u de aansluiting van het serredak op de bestaande buitenmuur van de
woning voldoende waterdicht uitvoert.
Om de waterdichtheid te garanderen, zijn de volgende punten van belang:
16. Principe detail van de aansluiting van het serredak op het opgaande metselwerk.
(bron: SBR Referentiedetails)
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3.3.6 Geluidwering
Omdat de serre een ‘overdekte buitenruimte’ is, stelt het Bouwbesluit geen eisen aan de geluidwering. Een
serre levert als bufferruimte altijd een verbetering op van de wering van buitengeluid voor de achterliggende
woning. Wanneer de tuin op een geluidsbelaste locatie ligt, dan levert een serre ook een verbetering op voor
het buiten zitten.
Een serre is wel een akoestisch ‘harde’ ruimte, met wanden van glas en meestal een steenachtige vloer, met
een lichte galm als gevolg. Adviseer de klant zachte materialen als binnenzonwering en stoelkussens aan te
brengen.

3.4 Overige eisen
Niet alleen het Bouwbesluit stelt prestatie-eisen aan een bouwwerk. Andere instanties of de opdrachtgever
kunnen ook eisen stellen. Deze eisen hebben voornamelijk betrekking op onderhoud van de toegepaste
materialen en veiligheid tijdens de uitvoeringsfase.
Om de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren, is het van belang dat bewoners de
betreffende onderdelen eenvoudig en veilig kunnen bereiken. Omdat een serre in de meeste gevallen één op
het maaiveldniveau liggende bouwlaag omvat, speelt bereikbaarheid van de gevels geen rol. Het dakvlak is wel
moeilijk bereikbaar. Dit geldt vooral voor het niet beloopbare glazen dak. Daarom wordt geadviseerd om het
dak onder een helling van 15∞ te plaatsen, zodat regenwater het dak schoonspoelt.
Adviseer de opdrachtgever na te denken over voorzieningen om de gevel boven de serre bereikbaar te houden
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voor onderhoud aan kozijnen en de goot.
Naast onderhoud speelt het begrip veiligheid een belangrijke rol. Veilig en gezond werken moet altijd mogelijk
zijn. Gewicht, afmeting en bereikbaarheid spelen een rol bij fysieke belasting. Vanwege de bereikbaarheid kan
mechanisch hulpmaterieel meestal niet ingezet worden. Tevens moet er voldoende aandacht besteed worden
de veiligheid tijdens de uitvoeringsfase. Vooral het uitvoeren van werkzaamheden op daken zorgt voor een
verhoogd veiligheidsrisico.
De Arbo-Informatiebladen (AI-bladen) van het ministerie van SZW beschrijven een veilige werkplek. Raadpleeg
bij het realiseren van een aan- of uitbouw de volgende AI-bladen:
(Arbo-Informatiebladen worden in opdracht van het ministerie van SZW uitgegeven door Sdu Uitgevers te Den
Haag, www.sdu.nl)

3.5 Technische uitwerking
3.5.1 Materialen
Vloer
Een steenachtige vloer heeft een grote massa en kan veel warmte opnemen. Een betonvloer of een vloer van
tegelwerk op het niveau van de woningvloer heeft in de serre de voorkeur.
Vochtbelasting en invallende zonnestraling maken houten vloeren veel minder geschikt. De kans op onder
meer houtrot, schimmel en thermische spanningen is te groot. Tegelvloeren op zand kunnen ook problemen
geven. Vocht vanuit de grond zal in dampvorm de serre binnendringen, met condensproblemen aan de
binnenkant van het serreglas en aantasting van de materialen als gevolg. Bij overmatige regenval of een hoge
grondwaterstand kan er water op de vloer komen te staan.
U hoeft een serrevloer niet te isoleren, maar isolatie geeft wel een meerwaarde. De serre is in het voor- en
najaar eerder op temperatuur.
Ventilatie kruipruimte
De ventilatie van de kruipruimte onder de bestaande woning vraagt aandacht. Bij het plaatsen van een serre
wordt in veel situaties een ventilatieopening afgedekt. Afhankelijk van het type serrevloer kan er gekozen
worden uit twee mogelijkheden:
In het laatste geval moet u de kruipruimteroosters in de bestaande gevel vervangen door aanzienlijk grotere
openingen, omdat er ter plaatse van de bestaande gevel geen directe winddruk meer staat.
Zowel de fundering als de beganegrondvloer wordt in de praktijk uitgevoerd in beton. Meestal voldoet een
strokenfundering of een balk op palen met een combinatievloer (balken-broodjesvloer). Deze vloer kenmerkt
zich door betonnen liggers (balken) in combinatie met vulstukken van EPS (polystyreenschuim, het bekende
piepschuim of Tempex), de zogenaamde broodjes. Voordeel van deze constructie is het relatieve lage gewicht
in de uitvoeringsfase. Vooral voor moeilijk bereikbare plaatsen is dit een positieve eigenschap.
Gevel
Het belangrijkste kenmerk van een serre is de transparantie. Immers, energiebesparing is onder andere alleen
mogelijk als er voldoende doorzichtige delen aanwezig zijn. Om dit te realiseren kan de opdrachtgever kiezen
uit glas en kunststof.
Kiezen voor glas is kiezen voor enkel glas, vanwege het principe van de serre. Voor de gebruiksveiligheid kunt
u beter veiligheidsglas (gelaagd glas) toepassen, om letsel bij doorvallen te voorkomen. Wanneer er maar een
beperkt hoogteverschil met het maaiveld is, bent u dit niet verplicht. Eventueel kunt u ook kiezen voor
kunststof als glasvervangend materiaal. Polycarbonaat (PC) geniet vanwege de sterkte de voorkeur boven het
goedkopere acrylaat (PMMA). Kunststofkanaalplaten zijn voor de gevel ongeschikt omdat deze niet volledig
doorzichtig zijn.
Voor- en nadelen van glas en kunststof als beglazing
Glas

Kunststof
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Voordele krasvast veroudert niet lange
n
levensduur nauwelijks verouderings- en
verkleuringsverschijnselen UVbestendig zeer vlak verkrijgbaar in veel
typen: zonwerend, gelaagd, gehard
Nadelen

Zwaar (montage en totale
eigengewichtconstructie) minder
vormmogelijkheden beperkte maximale
overspanning kans op thermische breuk

meer vormmogelijkheden licht van gewicht grote vrije
overspanningen mogelijk polycarbonaat is vrijwel
onbreekbaar grote kwaliteitsverschillen per fabrikaat
verkrijgbaar met warmtereflecterende laag
minder krasbestendig (daglichttoetreding neemt af en
uitzicht wordt vertroebeld) veroudert (kunststofplaten
zijn tegenwoordig door extrusie te voorzien van een UVbestendige coating bij kanaalplaten kan stof en vocht in
de kanalen komen kan bij regen geluidhinder
veroorzaken

Dakconstructie
Als dakconstructie kan de opdrachtgever kiezen uit een dak dat alleen uit dichte delen bestaat of een
transparant dak. Een dak van dichte delen heeft energetisch gezien de voorkeur en voorkomt energieverlies in
de winter en oververhitting in de zomer. Raadpleeg voor de uitwerking van een gesloten dak de
VerbouwVakWijzer ‘Aan- of uitbouw’.
Kiest de klant voor een transparant dak, adviseer dan een uitvoering met zonwering, een isolatierolgordijn en
veiligheidsglas. Het dak zelf wordt uitgevoerd met een profielsysteem.
De klant kan ook kiezen voor kunststofplaten, bijvoorbeeld kanaalplaten van polycarbonaat of acrylaat.
Polycarbonaat is sterker. Belangrijk nadeel is de herrie bij regen en kunststofkanaalplaten zijn nooit helemaal
doorzichtig.
Inrichting
Een serre wordt gebouwd en gebruikt als een buitenruimte. Daarom zijn vochtgevoelige materialen zoals
behang en parket af te raden. Schilder hout in lichte kleuren. Donker gekleurd hout zal door de zonnestraling
extra opwarmen, met scheurvorming en afname van de kwaliteit van de verflaag tot gevolg.
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4. Aan de slag
4.1 Organisatie van de verbouwing
4.1.1 Checklist voorbereiding
Voordat de bouwwerkzaamheden beginnen, moeten de volgende punten gereed en/of duidelijk zijn:
Aandachtspunten:
17. Detail v.106.0.0.01 (oktober 2003).
Aansluiting combinatievloer op houten serre.
(bron: SBR Referentiedetails)

Aandachtspunten:
18. Detail v.434.0.3.01 (oktober 2003).
Aansluiting houten serre op spouwmuur.
(bron: SBR Referentiedetails)
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5. Vragen en antwoorden
5.1 Algemeen
Het realiseren van een serre vraagt om een gedegen voorbereiding. Adviseer de klant in ieder geval een serre
waarbij energiebesparing in de woning mogelijk is.

5.2 Serre
Heb ik voor een serre een bouwvergunning nodig?
Dit is mede afhankelijk van de plaats en grootte van de serre. Paragraaf 3.1.1 van deze VerbouwVakWijzer
geeft informatie aan welke voorwaarden u moet voldoen om ‘vergunningvrij’ te mogen bouwen. Anders vereist
de wet een ‘lichte bouwvergunning’.
Moet ik een serre óf een aanbouw laten plaatsen?
Dit is afhankelijk van de toekomstige functie van de ruimte. Heeft de opdrachtgever alleen behoefte aan een
overkapte buitenruimte, dan is een serre een prima keuze. Energetisch gezien biedt een serre ook enige
voordelen. Heeft de opdrachtgever behoefte aan een grotere (woon)ruimte, dan ligt een aan- of uitbouw meer
voor de hand.
Moet de gehele scheidingsconstructie van de serre in glas uitgevoerd worden?
Een volledig glazen constructie biedt in de wintermaanden een goede opwarming van de serre. In de
zomerperiode zorgt een glazen constructie vaak voor oververhitting. Adviseer daarom om het dak niet in glas
uit te voeren. Wil de klant dit toch vanwege de lichtinval, pas dan zonwering toe en zorg voor veel
ventilatiemogelijkheden. Ook is vanwege de veiligheid gelaagd glas vereist.
Is het wel zinvol om een serre te plaatsen terwijl de rest van de woning niet is geïsoleerd?
Een goede serre zorgt voor energiebesparing. Isoleren doet dat ook. Daarnaast wordt het comfort in de
betreffende ruimte(n) verhoogd. Het plaatsen van een serre kan aanleiding zijn om ook bestaande
constructies te naisoleren. Raadpleeg hiervoor VerbouwVakWijzer ‘Isoleren’.
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SBR: hét kenniscentrum voor de bouw
De bouw heeft te maken met veel innovaties en snel veranderende wet- en regelgeving. Voor partners in de
bouw is het zaak op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op technisch, bouwkundig, juridisch en
maatschappelijk terrein. SBR helpt daarbij. SBR verzamelt kennis en informatie die bouwpartners in hun
dagelijks werk nodig hebben en stelt die op verschillende manieren beschikbaar. In overzichtelijke publicaties,
handboeken en infobladen, met studiebijeenkomsten, op cd-rom en via internet. Al met al heeft SBR
informatieproducten beschikbaar over zo’n 200 onderwerpen die in de bouw spelen.
Op basis van de vragen uit de markt en gesprekken met vertegenwoordigers uit alle geledingen uit de bouw
stelt SBR jaarlijks een programma van onderzoek en kennisoverdracht samen. Concreet leidt dit programma
tot de uitvoering van een groot aantal projecten. SBR is vooral actief op de volgende terreinen:
De projecten bestaan niet alleen uit onderzoek, maar vooral uit kennisoverdracht naar zowel het bedrijfsleven
als het onderwijs.
Over alle SBR-publicaties, -softwareproducten en de belangrijkste projecten vindt u informatie op onze
internetsite: www.sbr.nl.
Bestellen kan alleen schriftelijk via e-mail, fax of via onze website.
De nieuwste SBR-uitgaven worden toegelicht in de periodiek verschijnende e-mail nieuwsbrief SBR@nieuws.
Deze wordt op aanvraag gratis toegezonden.
Voor informatie kunt u bellen met het informatienummer: 010 - 411 4111.
E-mailen kan ook: verkoop@sbr.nl.
SBR
Postbus 1819
3000 BV Rotterdam
Telefoon: 010 - 206 59 59
Telefax:

010 - 413 01 75

Internet: www.sbr.nl
E-mail:

sbr@sbr.nl
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Relevante SBR-producten
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SenterNovem
SenterNovem stimuleert duurzame ontwikkeling en innovatie door een brug te slaan tussen markt en
overheid. Op professionele wijze voert SenterNovem overheidsbeleid uit rond innovatie, energie & klimaat en
milieu & leefomgeving. Bedrijven, instellingen en overheden kunnen bij SenterNovem terecht voor het
realiseren van maatschappelijke doelstellingen op deze terreinen, nationaal en internationaal. SenterNovem is
een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken.
Meer informatie: www.senternovem.nl
Kompas, energiebewust wonen en werken
SenterNovem voert in opdracht van VROM ‘Kompas, energiebewust wonen en werken’ uit. Dit programma
heeft als doel bij te dragen aan de vermindering van de CO2 uitstoot van de gebouwde omgeving. Het accent
ligt hierbij op de grootschalige inzet van beproefde instrumenten. Het programma gaat vooral uit van de
mogelijkheden bij doelgroepen in de markt.
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