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SLIMCirculair opdracht  “Ontwerp Kenniscentrum Circulaire Economie”. 
Deze beschrijving bevat de wijze waarop het ontwerp tot stand is gekomen en de keuzen die daarbij 

gemaakt zijn. In de bijlagen datasheets van bestek, technieken en waar van toepassing de 

capaciteitstabellen. 

 

Studenten: 

Summa Bouwkunde:  Summa Engineering for Society  SintLucas 

Jos van Grinsven  Lex van Ham    Liz Rooijakkers 

Nienke van Mook  Joop Geurts 

     Daan v/d Meijden 

     Menno Bierma 

     Douwe Koenders 

     Mick van Gestel 

Adviseurs vanuit bedrijfsleven en overheden: 
Marlies Zuidam   FAAM Architects    (adviseur ontwerp 1) 

Bas van Wetten   BRO-Architecten    (adviseur ontwerp 2) 

Manuel Romijn    Kuijpers (project engineer)  specialist W-installaties 

Pieter Raaijmaker   Kuijpers (lead engineer)  specialist DC-installaties 

Rik van Bavel   Duroplan b.v.    energiespecialist 

Paul Gosselink   Brabantse Ontwikkelings Maatschappij programmamanager circulaire  

          /biobased economie & New Energy 

Monique van Geel  Gemeente Boxtel   opdrachtgever 

Wilfred Clement  Gemeente Boxtel   bouwkundig adviseur 
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Samenvatting: 
In opdracht van de gemeente Boxtel en het Collectief De Kleine Aarde wordt een Kenniscentrum 

Circulaire Economie ontworpen. Hier maakt men kennis met de laatste innovatieve ontwikkelingen 

in het kader van duurzaamheid. Bij het ontwerpen is ook multidisciplinair gewerkt, drie 

verschillende opleidingen van twee onderwijsinstellingen hebben samengewerkt aan het ontwerp 

van het Kenniscentrum.  

Het gebouw, het interieur en de technische installaties zijn zoveel mogelijk volgens de criteria van de 

challenge SLIMCirculair ontworpen. In het gebouw zijn zoveel mogelijk verschillende innovatieve 

technieken m.b.t. de energieopwekking, koeling en verwarming opgenomen. Het gebouw is geschikt 

voor onderzoek, lessen en voorlichting. Burgers van Boxtel en omgeving kunnen kennismaken met de 

laatste technieken. Het gebouw wordt gemaakt van hergebruikte materialen en zal een geringe milieu 

footprint hebben. De stichtingskosten worden door het legaat van Cooth en de samenwerkende 

ondernemers opgebracht. Het beschikbare budget zal zeer waarschijnlijk worden overschreden..   



Aanleiding: 
Summa College en SintLucas maken deel uit van een collectief dat op het terrein van De Kleine 

Aarde in Boxtel een centrum voor circulaire economie wil vestigen. Locatie De Kleine Aarde (DKA) 

wordt een kenniscentrum met het thema “Circulaire Economie”. Bezoekers, bewoners, bedrijven en 

studenten maken kennis met duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Studenten werken 

aan realistische opdrachten voor opdrachtgevers, dit kunnen bedrijven, expertise centra, gasten 

en/of doelgroepen uit de omgeving van DKA zijn.  

Hier maakt men kennis met de laatste innovatieve ontwikkelingen in het kader van duurzaamheid. In 

een omgeving, afspiegeling van de maatschappij, werken studenten van verschillende opleidingen 

samen met opdrachtgevers aan opdrachten die echt iets moeten opleveren. Dit sluit naadloos aan bij 

de doelstellingen van het moderne MBO onderwijs. 

De Kleine Aarde (DKA) was in het verleden een centrum dat kleinschalige technieken ontwikkelde 

om het milieu te ontlasten. Het centrum werd gesticht in 1972 naar aanleiding van de zorgen die 

men had over de toenmalige toestand van het milieu en de verwachtingen voor de toekomst. Men 

vond dat er iets moest veranderen in hoe de mens met zijn omgeving omgaat en dat daartoe 

concrete alternatieven en voorbeelden nodig waren.  

Het centrum ontwikkelde projecten op het gebied van wonen, energieopwekking, voedselproductie, 

afvalverwerking en besparingen op grondstoffen. Aandachtspunten die nu weer actueel zijn. 

 

Vanuit de historie van DKA zijn duurzaamheid en vernieuwing altijd belangrijke elementen geweest. 

De kracht van DKA is mensen te laten zien dat vernieuwing en verduurzaming echt mogelijk is. 

Toenmalige doelstellingen zijn op dit moment de grote uitdagingen om verdere uitputting van 

grondstoffen en opwarming van de aarde te vertragen of te stoppen. Het doel is een kenniscentrum 

in te richten waar studenten (toekomstige werknemers) kennismaken met circulaire ontwikkelingen, 

energiezuinig en zelfs klimaatneutraal leren, werken, bouwen en wonen. In het kenniscentrum 

wordt d.m.v. een unieke samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijs gewerkt aan 

kennisdeling waardoor op praktische, visuele manier studenten en burgers kunnen ervaren dat hun 

bijdrage ertoe doet. Grondstoffen worden schaars door een groeiende bevolking en toenemende 

welvaart, het wordt steeds belangrijker de grondstoffen zo efficiënt mogelijk te (her)gebruiken. Dit 

geeft ook kansen voor bedrijven, voor nieuwe markten en voor nieuwe samenwerkingen. 

 

Aanloop naar de opdrachtverstrekking: 
Het Collectief De Kleine Aarde wil invulling geven aan de oorspronkelijke doelstellingen van De Kleine 

Aarde en wil in samenwerking met ondernemers een bestaande veldschuur verbouwen naar een modern 

Kenniscentrum Circulaire Economie.  

De eigenaar van de veldschuur is de gemeente Boxtel en is daarmee automatisch de opdrachtgever van 

de verbouwing. Er is een verbouwingsbudget beschikbaar van € 200.000 die afkomstig is vanuit het 

Legaat van Cooth. Dit legaat mag alleen gebruikt worden ten behoeve van ‘stimulerings- en 

ontwikkelingsdoeleinden van jongeren uit een kansarm milieu’. Omdat een Kenniscentrum wordt 

ingericht met als doelstelling om samen met studenten, door en voor studenten activiteiten te 

ontwikkelen is dit legaat door de beheerder toegekend. Betrokken ondernemers dragen ook bij met 

name aan de inrichting van de installaties, de werkplaats  en het onderzoekslaboratorium.  

 

De opdracht van de gemeente aan de studenten luidt als volgt: 
Ontwerp een Kenniscentrum volgens de laatste BENG-normen, met verschillende innovatieve 

technieken m.b.t. de energieopwekking, koeling en verwarming. Het gebouw moet geschikt zijn voor 

onderzoek, lessen en voorlichting. Burgers van Boxtel en omgeving moeten kunnen kennismaken met 

de laatste technieken. Het gebouw moet gemaakt worden van hergebruikte materialen en moet een 

geringe milieu footprint hebben. De stichtingskosten moet binnen het beschikbare budget blijven.   

  



Samenwerking studenten van verschillende opleidingen/onderwijsinstellingen: 
Vanwege de verschillende aspecten die deze opdracht met zich meebrengt is gekozen voor een 
multidisciplinaire aanpak. Twee studenten van Summa Bouw gaan als eerste aan de slag met de 
opdracht van de gemeente omdat dit in het onderwijsprogramma zo uitkomt. De studenten van 
SintLucas en van Summa Engineering for Society (EfS) gaan in onderwijsperiode 2 aan de slag (nov-2018 
tot/met jan. 2019). 

De ontwerpen van Summa Bouwkunde worden als basis gebruikt voor de ontwerpen van het interieur en 

de installaties. Zowel bij SintLucas als bij Summa EfS wordt de opdracht door de hele klas uitgevoerd.  

Elke student van Sintlucas ontvangt de opdracht om de volgende ruimten te ontwerpen; 
• Centraal leslokaal, multifunctioneel zowel voor klassikale instructie, werken in projectgroepen 

als het geven van presentaties.  
• Aankleding met groene plantenwand, lichtaccenten; 
• Kantoorruimte, functioneel met stress-reducerende accenten; 
• Overlegruimte, vergaderomgeving met mogelijkheid tot geven van presentaties, capaciteit 4-6 

personen; 
• Chill-ruimte voor studenten, stiltecentrum voor zelfstandig werken, nadenken en open 

leercentrum; 

• Pantry, toilettengroep en douche, kleine keuken met koffieapparaat, koelkast en afwasaanrecht;  

 
Uit de verschillende ontwerpen wordt één ontwerp gekozen. 

De studenten van Summa EfS werken in verschillende groepjes en ontwerpen werken aan één van de 
volgende installaties: 

3 innovaties W-installaties: 
• Warmteopwekking, verwarming (meerdere technieken, hoge- en lage temperatuur, infrarood);  
• Water, installaties in de keuken, toiletten en doucheruimte, groen-grijs-blauw water toepassing, 

legionella-protocollen, opslag en toepassingen; 
• Natuurlijke ventilatie, binnenklimaat, actieve koeling; 

3-typische E-installaties: 
• Elektriciteit opwekking (zowel zonnepanelen als windenergie) en opslag; 
• Elektriciteit toepassing, DC-grid, AC-grid (230 en 400 volt);  
• Domotica, op afstand installaties regelen, monitoren inclusief bewaking; 
 

Situering terrein De Kleine Aarde     Klaverblad 13 in Boxtel: 

KC = huidige veldschuur wordt 

Kenniscentrum Circulaire 

Economie 

 

BC = bezoekerscentrum 

 

Kas = kas van 1000 m2  

Hoeve = boerderij met 

maatschappelijke bestemming  

 



 

Start ontwerp van het bouwkundige ontwerp     Juni 2018: 
Studenten van Summa Bouwkunde ontvangen de vraag een bouwontwerp te maken. De opdracht maakt 

deel uit van hun eindexamenopdracht. Nienke en Jos gaan aan de slag met de ontwerpcriteria en 

maken het eerste ontwerp. Nienke maakt het ontwerp en Jos maakt de bouwkundige berekeningen en 

constructies. Tijdens het ontwerpproces worden docenten en de adviseur van FAAM Architects 

geraadpleegd.  

Dit heeft geleid tot ontwerp 1: (zie ook bijlage 1 met bestek/ calculatie) 

Aanzichten buitenzijde 

 

 

 

 

 

 

 

Plattegrond begane grond     Plattegrond vide 

 

 

 

 

 

 

3D afbeelding buitenzijde     3D afbeelding binnenzijde. 

Bij het ontwerp is rekening gehouden met het gegeven dat bestaande bomen blijven staan, de 

bestaande fundering wordt gebruikt. De bruikbare materialen van de bestaande veldschuur worden 

‘geoogst’ en hergebruikt. Er worden ook gebruikte materialen gekocht (denk aan clic brick, staalbouw 

etc.) De buitenschil wordt bekleed met verduurzaamd populierenhout (A2 populieren). Er worden 

nestel mogelijkheden voor vogels en vleermuizen aangebracht in de oostgevel (rustige kant). Er wordt 

een sedumdak aangelegd waardoor een groot deel van het hemelwater opgevangen wordt. De rest van 

het hemelwater wordt naar een helofytenfilter van het nabij gelegen appartementencomplex geleid. 



Begin november is dit ontwerp in de welstandscommissie van de gemeente Boxtel besproken, 

behoudens enkele kleine, bouwkundige adviezen waren er geen bezwaren om het ontwerp voor een 

bouwvergunning in te dienen. 

Medio december bleek dat de stichtingskosten voor het gebouw helaas het beschikbare budget 

overschreden. Alleen al voor de bouwkosten € 250 K waarbij de installaties, leges en demontagekosten 

van het huidige gebouw nog niet opgenomen waren. Ondernemers kiezen voor een alternatief ontwerp. 

Ontwerp 2 is afgeleid van het oorspronkelijk ontwerp: 
 

 

 

 

 

 

Kosten renovatie veldschuur conform ontwerp 2: 

 
Demontage veldschuur 
 

 
Hergebruik materialen 

 
€  25.000 

 
Leges 
 

 
Niet van toepassing bij renovatie 

 
nihil 

 
Ruwbouw 
 

 
Bouwkundige voorzieningen zonder installaties 

 
€ 195.000 

  



Start ontwerp van het interieur      November 2018 
Studenten van SintLucas waren inmiddels al aan de slag met de bouwtekening van Summa Bouw. 

Elke student van SintLucas is individueel aan de slag gegaan met de volgende opdracht om interieur 

van de volgende ruimten te ontwerpen. Er wordt één concept gekozen; 

• Centraal leslokaal, multifunctioneel zowel voor klassikale instructie, werken in projectgroepen 
als het geven van presentaties. Aankleding met groene plantenwand, lichtaccenten; 

• Kantoorruimte, functioneel met stress-reducerende accenten; 
• Overlegruimte, vergaderomgeving met mogelijkheid tot geven van presentaties, capaciteit 4-6 

personen; 
• Chill-ruimte voor studenten, stiltecentrum voor zelfstandig werken, nadenken en open 

leercentrum; 
• Pantry, toilettengroep en douche, kleine keuken met koffieapparaat, koelkast en afwasaanrecht;  
• Maak gebruik van natuurlijke materialen; 
• Haal de natuur naar binnen, zorg voor een gezond leer- en werkklimaat. 
 

Studenten hanteerden verschillende aanpakken, sommige begonnen met het verdiepen in de 
uitgangspunten van circulaire economie en duurzaamheid terwijl anderen startten vanuit een mood-
board. De volgende resultaten zijn bereikt: 

 

 

 

Vooronderzoek 
door Maralin 
Lurling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Iris Heesakkers     Jules Cox   Anique van Lunteren 

 

 

Uiteindelijke geselecteerde ontwerp van Liz Rooijakkers  Titel: RE-NEW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RE-NEW is het concept voor mijn inrichting voor het Kenniscentrum Circulaire Economie van 
stichting de Kleine Aarde. Het concept staat voor de verandering van de natuurlijke producten naar 
de meubels. Zoals er bijvoorbeeld een stuk hout van een boom word bewerkt tot een rechte 
moderne tafel. Het gaat dus vooral om de veranderingen of bewerking van geometrische natuurlijke 
naar strakke moderne producten/meubels. 
 
De aandacht ligt dus vooral bij de veranderingen,  
maar ook op het gebruikt van duurzame meubels  
en producten. Er is vast nog wel iets dat een  
tweede leven kan krijgen. Soms heeft het  
meubelstuk gewoon een update nodig. ‘Pimp it  
up’ en hij kan er weer jaren tegenaan. Zo kan een  
houten tafel geverfd worden met duurzame  
verf en kan die weer langer mee. Zo kunnen ook  
meubels uit een kringloop winkel gebruikt worden  
en die vervolgens te pimpen. Design meubilair is  
vaak duurzaam geproduceerd en heeft een lange  
levensduur. Design meubels bieden dus kwaliteit  
en garantie op de langere termijn. Dit is de  
investering dus meer dan waard 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Een aantal trends zullen ook terugkomen in 
het ontwerp, dit zijn: 
• Het gebruik van spaarlampen 
• Duurzaam of gerecycled hout 
• Kurk gebruiken 
• Recyclebare accessoires 
• Bamboes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaalkosten: 

 
Hergebruik van meubelen (kringloop, scholen etc.) 
Decoratiematerialen, verf, lampen, etc. 
Groene, levende wandbekleding (incl. systeem) 

 
€ 1500,- 
€ 1500,- 
€ 5000,- 

 

 

  



 

Start ontwerpen van de technische installaties    November 2018 
Studenten van Summa Engineering for Society gaan, op basis van het ontwerp van de studenten van 
Summa Bouw, aan de slag met het ontwerpen van de technische installaties. De studenten hebben 
in groepjes gewerkt aan één van de onderwerpen. De opdracht luidt als volgt: 

Ontwerp de technische installaties van het Kenniscentrum: 

• Warmteopwekking, verwarming (meerdere technieken, hoge- en lage temperatuur, infrarood);  
• Water, installaties in de keuken, toiletten en doucheruimte, groen-grijs-blauw water toepassing, 

legionella-protocollen, opslag en toepassingen; 
• Natuurlijke ventilatie, binnenklimaat, actieve koeling; 
• Elektriciteit opwekking (zowel zonnepanelen als windenergie) en opslag; 
• Elektriciteit toepassing, DC-grid, AC-grid (230 en 400 volt);  
• Domotica, op afstand installaties regelen, monitoren inclusief bewaking; 
 

Warmteopwekking: 
In het naastgelegen Bezoekerscentrum is altijd een warmtepomp met aardwarmte actief geweest. 
Deze bron met geothermie is losgekoppeld maar kan opnieuw worden aangesloten op de 
vloerverwarming. In de verblijfsruimten wordt gekozen voor lage temperatuur vloerverwarming 
gevoed door de bron uit het bezoekerscentrum. De verblijfsruimten worden, alleen als er personen 
aanwezig zijn, verwarmd met infrarood panelen. Het gebouw wordt voornamelijk overdag gebruikt 
dus opgewekte energie van de zonnepanelen kan hiervoor gebruikt worden. 

 

Principe warmtepomp     Principe infrarood warmtepanelen 
 

Bij het verwarmen van hoge ruimten m.b.v. reguliere systemen wordt een 

relatief kleine hoeveelheid lucht sterk verwarmd. Deze verwarmde 

lucht stijgt direct op naar het dak. Hierdoor ontstaat een groot en 

uiterst onvoordelig verticaal temperatuurverschil t.o.v. de vloer.  

In de werkplaats en het laboratorium is sprake van een hoge ruimte met 

grote deuren waar snel warmte verloren gaat en daarom is in deze ruimten 

gekozen voor lage temperatuur Nivolair units De Nivolair brengt 

een grote hoeveelheid lucht permanent in circulatie en verhoogt deze 

lucht steeds weinig in temperatuur.     

          Lage temp. Nivolair 

Kosten verwarming: 

Omschrijving aantal merk L Ø vermogen prijs/stuk prijs 

vloerverwarming 670 x 1m 16mm x 0,60447761 405,00 

nivolair 2 nivola x 
3/4 duim 
buitendraad x 1878,05 3.756,10 

warmtepomp compleet 1 vaillant x x x 13399,65 13.399,65 

infrarood paneel 1 tectake x x 700 W 140,9 140,90 

totaal             17.701,65 
 



Gas-, water- en rioleringsinstallatie. 

De gas- water- en rioolinstallatie is een onderdeel van ons ontwerp. Buiten de duurzame installaties 

zijn deze zeker zo belangrijk om het gebouw van water toe- en afvoer te voorzien. We hebben 

hiervoor ook gekeken naar mogelijke duurzame oplossingen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om 

regenwater op te vangen en daar drink- of huishoudwater van te maken. Deze mogelijkheden zijn 

vrij duur en niet rendabel bij dit gebouw dus hebben wij ervoor gekozen dat we dit systeem niet 

gaan gebruiken.  

Wat we wel gaan toepassen is een sedumdak of ook een groen dak 

genoemd. Dit is een laag met kleine plantjes en mos op het dak dat 

regenwater vasthoudt. Ook heeft het dak een grote isolatiewaarde 

waardoor het gebouw minder warmte door het dak verliest. Op de andere 

helft van het dak hebben we een klein tuintje gecreëerd waar 

verschillende planten komen te staan. Het overschot aan hemelwater + 

het proceswater van het nabij gelegen appartementencomplex wordt 

door een helofytenfilter geleid dat voor het Kenniscentrum wordt 

aangelegd.  

 

Uiteindelijk ontstaat gezuiverd water dat rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd mag 

worden. Met het sedumdak gaat een ondernemer onderzoek doen naar het watervasthoudend 

vermogen van verschillende substraten. 

Kosten groen dak: 

 
Groen dak 
 

 
Ondergrond + planten (25 m2) 
Substraat wordt gesponsord 
 

 
€ 8.000 

 

Technische ontwerpen van gas- water- en riolering installaties: 

Verder hebben we een aantal sanitaire toestellen in het gebouw waaronder 2 toiletten, twee 

fonteintjes en 3 spoelbakken in het laboratorium. In de technische ruimte en in het laboratorium 

zijn ook verschillende afvoerputjes waar het water in weg kan lopen bij het schoonmaken van de 

vloer. Verder zijn er nog verschillende water- en gasaansluitingen in het gebouw waarmee de 

proefopstellingen in het laboratorium mee voorzien kunnen worden.  

 

 

Kosten W-installatie: 

 

 
Water- riolering 
 

 
Aansluitkosten niet van toepassing (bestaande bouw) 
Materiaalkosten  

 
€ 4000,- 



Natuurlijke ventilatie en warmte terugwinning 

Mede omdat het een lesgebouw wordt moet worden voldaan aan de wet- en regelgeving met 

betrekking tot Frisse Scholen Klasse B. Het ontwerp van de ventilatiesystemen en de capaciteit is 

afgestemd op het maximale aantal aanwezigen. 

 

 

 

Ontwerp ventilatiesysteem 

 

 

 

 

Capaciteitsberekening 

 

 

 

 

 

 

 

Warmte terugwinning 

Omdat gewerkt wordt volgens de wet- en regelgeving gebaseerd op de Frisse Scholen Norm Klasse B 

moet er voldoende geventileerd worden. Echter met ‘natuurlijke ventilatie’ raak je ook warmte 

kwijt. Door de hoge isolerende waarde van het gebouw (wandisolatie, sedumdak) zal energieverlies 

via vloer, wanden en dak niet groot zijn. Om ook warmteverlies door ventilatie te voorkomen wordt 

warmte terugwinning toegepast op het ventilatiesysteem. 

Kosten ventilatie en warmte terugwinning: 

WTW-Unit  Ned Air Compactline 2600 Buitenunit    € 9.000,00 

Ventilatie materiaal.        € 2.885,50  

 

 



Energieopwekking  
 

Energie opwekking 
 
Verschillende opties 

 
Gekozen optie 

 
Argumenten 

 
 Zonne energie 
 Wind energie 
 Water energie 

 
 Zonne energie 

 
 Goedkoop, makkelijk 
 Compact 
 Lage ‘Costs of Ownership 

 
Het eerste idee was om het volledige gebouw los te koppelen van het stroomnet. Dit wilden  we 
doen doormiddel van accu’s of andere vormen van opslag van elektrische energie zoals bijvoorbeeld 
kinetisch in water. De nodige energie wilde we zelf gaan opwekken. We hebben hierbij gekeken 
naar verschillende vormen van energieopwekking zoals windmolens, waterturbines en 
zonnepanelen. Na een aantal opties bekeken te hebben, is besloten om alleen voor de opwekking 
van energie te zorgen, de opslag is op dit moment te duur.  
 
Voor de opwekking hebben we gekozen voor 

zonnepanelen omdat deze makkelijk, 

relatief goedkoop en ze gaan lang mee. We 

hebben ook gekozen voor PVT panelen. Dit 

zijn zonnepanelen met warmtecollectoren 

erachter om de warmte uit de zonnepanelen 

te halen zodat we deze kunnen gebruiken 

om het gebouw te verwarmen. Op de locatie 

van ons gebouw stonden helaas teveel en te 

grote bomen om panelen op het dak te 

leggen, daarom hebben we besloten om de 

panelen op het dak van het naastgelegen 

gebouw te leggen. Het Kenniscentrum maakt 

deel uit van het totaal plan “De Kleine 

Aarde” met het nabij gelegen 

bezoekerscentrum. In de warmtevoorziening 

wordt al gebruik gemaakt van geothermie 

vanuit de bron onder het bezoekerscentrum.  

 
 
We hebben ervoor gekozen om 50 zonnepanelen te leggen 
waarvan 16 PVT, dit is genoeg om het normale verbruik 
volledig met zonne-energie te compenseren. Ook hebben we 
nog capaciteit over om het andere gebouw deels van zonne-
energie te voorzien. Voor de panelen hebben we gekozen 
voor DMEGC 300Wp panelen omdat deze van hoge kwaliteit 
zijn en omdat ze volledig zwart zijn. Dit ziet er niet alleen 
goed uit maar het absorbeert ook meer licht van de zon 
waardoor ze warmer worden en er meer thermisch vermogen 
uitgehaald kan worden. Hierdoor hebben we meer 
verwarmingscapaciteit met onze warmtepomp. Als omvormer 
hebben we gekozen voor een SolarEdge 15K omvormer, dit is 
omdat deze van goede kwaliteit zijn en omdat SolarEdge 
omvormers gebruik maken van de SolarEdge api waarmee we 
makkelijk het systeem kunnen monitoren. 
 
 

 

 

 

 



 

Onder dit gebouw zit een grondbron die we met de PVT panelen gaan combineren om een zo 

efficiënt mogelijke bron voor onze warmtepomp te krijgen. 

 

Het PVT-paneel heeft een dubbele 

werking (thermisch en elektrisch) met 

dezelfde uitstraling als normale PV-

panelen. De PVT-panelen kunnen een 

groot deel van het jaar ingezet worden 

als bron voor de warmtepomp. Het 

glycolmengsel over het dak zal een 

hogere brontemperatuur genereren. 

Hierdoor stijgt het jaarrendement van 

de warmtepomp aanzienlijk en de 

verbruikte hoeveelheid elektrische 

energie zakt substantieel. Dit maakt 

dat de toepassing van een bodem 

gebonden warmtepomp een stuk 

goedkoper en bedrijfszekerder wordt. 

 

 

Capaciteitsberekening 

Er worden 50 panelen geplaatst met een vermogen van 300 Wp, de panelen liggen op het zuiden en 

de hellingshoek is optimaal. De opbrengst is 0,9 kWh per Wp per jaar. Dus de opbrengst van deze 50 

panelen is (50 x300) x 0,9 = 13.500 kWh/jaar. 

De energiebehoefte van het Kenniscentrum is niet in te schatten, dit is afhankelijk van de 

activiteiten van de ondernemers (duurproeven, warmteprocessen, elektrolyse etc.). Het verbruik 

van de warmtepomp is ongeveer 1600 kWh op jaarbasis. De zonnepanelen worden elk met een eigen 

optimizer geïnstalleerd zodat bij eventuele schaduw niet de hele streng uitvalt maar alleen het 

betreffende paneel. 

 

Opslag 

Energie kan in de vorm van potentieel, kinetische energie of in accu’s worden 

opgeslagen. Potentieel kinetische energie (oppompen van water) is omvangrijk en 

duur. Door de opgewekte energie te delen met de gebruikers van het 

bezoekerscentrum is opslag niet relevant. Opslag in huisaccu’s is op dit moment nog 

erg duur. Door bi directioneel laden van elektrische voertuigen toe te passen kan 

een overschot aan elektrische energie opgeslagen worden (e-auto of accu-

palletwagen).  

 

Kosten opwekking zonne-energie: 

 

 
Zonne energie 

 
34 PV panelen + amplifiers + omvormer 
16 PVT panelen + + amplifiers + omvormer + pomp 
 

 
€ 18.000 

  



Ontwerp elektrische toepassing van AC of DC grid 

 
Programma van eisen: 

• Half-gelijkspanningsnet 
• Gelijk + wisselspanningsnet  
• Bi-directionele netkoppeling  
• Verlichting 
• USB-C aansluitpunten 

 

 

 

Het eerste idee was om het gebouw geheel DC te maken dus met gelijkspanning. Het voordeel 

hiervan is dat we de opgewekte stroom van de zonepanelen niet hoeven te omvormen naar 

wisselspanning, hierdoor hebben we minder verlies en word de stroom nuttiger gebruikt (rendement 

omvormer +-93%). Al snel kwamen we erachter dat het ontwerpen van een DC installatie een stuk 

lastiger is dan gedacht omdat het nog erg nieuw is en weinig componenten beschikbaar zijn. Er zijn 

ook pas 2 gebouwen in heel Nederland die volledig DC zijn, dit zijn de ABN Amro in Amsterdam en 

het PULSE gebouw op de TU in Delft. 

Met het overleg in Boxtel hebben we eerst gediscussieerd om een AC en DC gescheiden installatie te 

maken met een directionele converter voor terug levering aan het net. We wilde toch een AC-gird 

erbij voor de test opstellingen die vaak een 3 fase 400V aansluiting nodig hebben. Omdat we de 

bron voor de warmtepomp van het andere gebouw gebruiken kozen we er voor om de 400V 

aansluiting van het zelfde gebouw te pakken zodat we niet extra een 400V net aansluiting hoefde te 

hebben in de schuur.  

Later met de volgende vergaderingen hebben we toch besloten om van het DC idee af te stappen 

omdat het niet reëel was voor ons om een DC installatie te ontwerpen, we kregen amper informatie 

bij fabrikanten over de DC producten omdat we studenten waren.  

We hebben toen gekozen voor normale AC led panelen die DALI gestuurd kunnen worden i.v.m. het 
KNX systeem. We hebben daarna met Dialux een verlichtingsberekening gemaakt en vanuit daar 
hebben we gekeken hoeveel panelen en waar we ze nodig hebben met de gewenste lichtsterkte. 

 

 
 
Kosten verlichting en  materiaalkosten AC 230 V en 400 V. 

 

 
 
AC-installaties, 
verlichting plan 
 

 
Industriële aanleg van 400 V AC 
standaard voorzieningen 220 V AC 
Verlichting 
 

 
€ 4000,- 
€ 3000,- 
€ 2000,- 

 

 
Verlichting berekeningen 

 
Type ruimte 
 

 
Type armatuur 

 
Lichtsterkte 

 
Lichtwarmte 

 
 Ontmoetingsruimte 
 Leslokaal 
 Technische ruimte 
 Laboratorium 
 Werkplaats 
 Hal / trappengat 

 
Design Led lampen 
Led panelen 
Led panelen 
Led panelen 
Led pendel armatuur 
Led spots 

 
200 lux 
500 lux 
200 lux 
500 lux 
500 lux 
150 Lux 

 
2700 K 
4000 K 
4000 K 
4000 K 
4000 K 
4000 K 



Gebouw Automatisering (GBA)  

Programma van eisen:  
 Verlichting 

 Temperatuur 

 Bewaking /beveiliging 

 Sensoren / metingen energieopwekking versus verbruik 

 Op afstand te bedienen 
 

Voor het GBA systeem hebben we eerst onderzoek gedaan naar onze mogelijkheden, vanaf toen 

hebben we gelijk de keuze gemaakt voor KNX omdat we hier veel mogelijkheden hebben en dat het 

een meest betrouwbaar systeem is.   

 

We hebben ons KNX systeem zo ontworpen dat de verwarming + verlichting automatisch zal worden 

geregeld. Dit zal zorgen voor een verhoogd comfort, veiligere werkomgeving en lagere 

energiekosten. Als fabrikant hebben we voor GIRA gekozen voor de hoge kwaliteit van de 

componenten en de talloze functies die mogelijk zijn.  

In de ontmoetingsruimte zal de Gira homeserver + Client 9 komen te hangen voor een visualisatie 

van wat het systeem doet + besparing van de zonnepanelen/PVT en warmtepomp. In elke ruimte zal 

een aanwezigheidsmelder komen hangen voor het sturen van de ledverlichting via de Dali gateway. 

In het laboratorium zal de tastsensor 3 plus komen te hangen voor het sturen van het licht, 

temperatuur en met de paniekschakelaar voor extra veiligheid regelen als er calamiteiten zijn. Voor 

de andere ruimtes komen er Wippenset te hangen voor extra regelen van het licht, infrarood 

panelen schakelen en voor de vloerverwarming + WTW temperatuur + luchtkwaliteit meten.  

Alle sensors die verwerkt zitten in de tasters zullen uit elke ruimte informatie halen, afhankelijk 

van die informatie zal het KNX systeem de vloerverwarming ruimteafhankelijk regelen met een 

thermische regelaandrijving, de WTW unit zal ook ruimtelafhankelijk gestuurd worden met de 

informatie die wordt verzameld door het systeem.  

  

Voordelen

•Veel 
besturingen 
mogelijkheden 

•Verschillende 
mogelijkheden 
qua 
fabrikanten

Nadelen

•Wat duurder 
systeem 

•Certificaat 
nodig om te 
programmeren



Kosten gebouw automatisering: 

 

Aantal Product art nr. Prijs excl BTW Totaal excl BTW  

1 knx ip router 
2167 
00  € 532,42 € 532,42  

1 voeding ip route 1296 00 € 76,94 € 76,94  
1 client 9 2097 00 € 2.097,00 € 2.097,00  
1 client 9 afdekraam 2057 05 € 243,74 € 243,74  
1 inbouwdoos client 9 2082 00  € 52,45 € 52,45  
1 knx voeding 320ma 2122 00 € 250,00 € 250,00  

7 knx aanwezigheidsmelder 
2220 
00 € 165,61 € 1.159,27  

1 verwarmingsactor 2129 00 € 250,92 € 250,92  

8 
thermische 
regelaandrijving 2169 00  € 40,85 € 326,80  

1 dali gateway 2108 00 € 580,63 € 580,63  
7 busaankoppelaar 2008 00 € 47,24 € 330,68  
2 tastsensor plus 5142 00 € 265,02 € 530,04  
5 wippenset 2142 03 € 10,38 € 51,90  

7 
afdekraam voor elke 
taster   € 10,00 € 70,00  

200 Buskabel per meter   € 0,88 € 176,00  

   Totaal: € 6.728,79  

      
 

 

 

 

 

 

 

  



Eerste ontwerp: 

Vanwege de hoge kosten is door het Collectief De Kleine Aarde besloten een vereenvoudigt ontwerp 

te laten maken. Van het eerste ontwerp waren met name de tweede verdieping, de schuine daken 

en de overgangen van dak naar gevels kostenverhogende aspecten. Tevens kon dit ontwerp niet 

gerealiseerd worden zonder volledige bouwvergunning en de daarmee gepaarde gemeentelijke 

leges. 

Er wordt gekozen voor het tweede ontwerp. Dit ontwerp biedt de mogelijkheid om in twee fasen te 

bouwen, de eerste fase (éénlaags gebouw) kan op de bestaande fundering gerealiseerd worden 

waardoor het relatief eenvoudig door de gemeente vergund kan worden. 

Als het Kenniscentrum goed gaat draaien is een tweede laag, met de nodige vergunningen, relatief 

snel gerealiseerd. 

 Totale begroting fase 1 van het tweede ontwerp: 

 
Kosten (excl. btw) 

 
Demontage veldschuur 
 

 
Hergebruik materialen 

 
€  25.000 

 
Leges 
 

 
Niet van toepassing bij renovatie 

 
nihil 

 
Ruwbouw 
 

 
Bouwkundige voorzieningen zonder installaties 

 
€ 195.000 

 
Verwarming + ventilatie 
+ warmteterugwinning 

 
Bestaande geothermie bron t.b.v. de vloerverwarming 
lage temperatuur nivolair, warmtewisselaar, 
Ventilatie + WTW Ned Air Compact Line 2600  
 

 
€ 17.700 

 
€ 11.885 

 
Zonne energie 

 
34 PV panelen + amplifiers + omvormer 
16 PVT panelen + + amplifiers + omvormer + pomp 
 

 
€ 18.000 

 
AC-installaties, 
verlichting plan 
 

 
Industriële aanleg van 400 V AC 
standaard voorzieningen 220 V AC 
Verlichting 
 

 
€ 4000,- 
€ 3000,- 
€ 2000,- 

 
Water- riolering 
 

 
Aansluitkosten niet van toepassing (bestaande bouw) 
Materiaalkosten  
 

 
€ 4000,- 

 
Gebouw automatisering 
 

 
Sensoren, melders en materiaalkosten 

 
€ 6.700,- 

 
Inrichting 
 

 
Hergebruik van meubelen (kringloop, scholen etc.) 
Decoratiematerialen, verf, lampen, etc. 
Groene, levende wandbekleding (incl. systeem) 

 
€ 1500,- 
€ 1500,- 
€ 5000,- 

 

 
Groen dak 
 

 
Ondergrond + planten (25 m2) 
Substraat wordt gesponsord 
 

 
€ 8.000 

 Totaal € 303.285 

  



Bijlage 1: Bestek berekening ontwerp 1: 

 

  



Bijlage 2:  Berekentabel capaciteit vloerverwarming 

 

 

 

 


