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Inleiding 
In dit rapport zijn wij met ons team op zoek gegaan naar verschillende soorten duurzame 

installaties.  We hebben gekeken naar hoe energieneutraal een installatie is en welke 

installaties energie leveren.  

Energieneutraal betekent dat een gebouw bijna alle energie die het gebouw nodig heeft zelf 

opwekt. Dat wil zeggen: voor verwarmen en verkoelen van de woning, ventilatie, warm 

water en verlichting, inclusief de energie die nodig is voor het verwarmings- en 

ventilatiesysteem ( bijv. de ventilatoren en de warmtepomp). 

Energieleverend betekent dat je je eigen energie opwekt. Dit doe je bijvoorbeeld door 

zonnepanelen of windturbines te plaatsen op uw gebouw. Deze energie kunt u bijvoorbeeld 

gebruiken voor stroom in uw gebouw. Door gebruik te maken van deze groene oneindige 

energie, bespaard u veel geld en bent u duurzaam en milieuvriendelijk bezig. 
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Zonne-energie 
Eén van de dingen die wij toepassen op ons gebouw zijn zonnepanelen. Het voordeel van 

zonnepanelen is dat je er zelf stroom mee kunt opwekken, hierdoor gebruiken we minder of 

geen energie van het energienet. Daarmee besparen we op onze energiekosten. Op het 

moment dat we meer energie opwekken dan verbruiken, krijgen we daar ook nog een terug- 

levertarief voor. Op termijn heb je de aanschafwaarde van de zonnepanelen terugverdiend 

en profiteer je optimaal van de zonnepanelen. 

Er zijn verschillende soorten zonnepanelen. Het grootste verschil van de kosten bestaat uit 

de panelen zelf. Er zijn verschillende merken te verkrijgen. Er zit een groot verschil in a-

kwaliteit panelen en b-kwaliteit panelen.  

De a-merken zijn iets duurder in aanschaf maar leveren veel meer stroom op waardoor je de 

kosten sneller heb terug verdiend. De b-merken komen vaak uit landen als China en lage 

loonlanden en zijn daarom goedkoper. Dit is ook geen optie omdat de afstand te ver van 

elkaar vandaan is. Ook leveren de b-merken zonnepanelen minder stroom en worden vaak 

niet getest.  

Na veel onderzoek te hebben gedaan, op de vraag welke zonnepanelen het meeste 

opleveren en het beste voor ons gebouw zijn, zijn wij tot conclusie gekomen dat wij voor 

Sunpower zonnepanelen gaan. Deze zonnepaneel heeft de krachtigste zonnecel technologie 

op de markt en levert daarmee het hoogste rendement. In vergelijking met andere panelen 

produceert een Sunpower paneel 35% meer energie in de eerste 25 jaar. Dat is zeer 

belangrijk voor ons gebouw omdat wij veel stroom gebruiken i.v.m. machines. 

 

 

 

 

 

 

Zonne-energie hoef je niet alleen gebruiken voor zonnepanelen, ook speelt de zon een grote rol bij 

het verwarmen en het verlichten van een gebouw. Hoe meer ramen een gebouw heeft die op de 

juiste positie staan, des te beter dat voor de warmte en lichtinval is. We hebben er voor gekozen om 

veel ramen toe te passen op het noorden, hier schijnt de zon vooral op in de ochtend. We hebben dit 

gedaan omdat de zon in de middag te vel schijnt en het gebouw 

te warm gaat worden. Het gevolg daarvan is dat er meer moet 

worden verkoeld en dit kost extra energie. In plaats daarvan 

hebben we de ramen dus zo geplaatst dat de zon er in de 

ochtend op schijnt waardoor de ruimtes worden verwarmd en 

verlicht. Doordat de zon dan op het gebouw schijnt en het licht 

binnenvalt hoef je in de ochtend geen of weinig lampen aan te 

hebben.  
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warmtepomp  
wij gebruiken de warmte pomp voor de standaard voorzieningen zoals: wasbak, 

koffiezetapparaat etc. En we sluiten de warmtepomp aan op de vloerverwarming om ons 

gebouw te verwarmen. 

Een water warmtepomp gebruikt de warmte uit de grond en lucht als bron voor de 

warmtepomp. Wanneer er slechts een paar meter de grond in wordt gegraven, kunnen we al 

gebruik maken van de grondwarmte. Een warmtepomp gebruikt een gesloten leidingcircuit 

die ondergronds wordt aangelegd. In dit circuit wordt water rondgepompt die de 

temperatuur van de grond aanneemt. Die energie wordt gebruikt om nog meer warmte op 

te wekken door de warmtepomp.  

 

De verticale oplossing is duurder, maar soms ook noodzakelijk in stedelijk gebied waar veel 

andere objecten zijn zoals riolering, kabels, funderingen etc. Er zit ook een ander voordeel 

aan deze oplossing, hoe dieper je in de grond water eruit haalt,  hoe warmer het water 

wordt. Als je nog dieper gaat hoef je geen warmtepomp toe te passen 

Wij hebben gekozen voor de horizontale oplossing. Dit is makkelijker en daardoor ook 

goedkoper om aan te leggen. Voor de rest hebben we er ook genoeg ruimte voor onder de 

grond om deze te plaatsen. 
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Waterbassin 
We gebruiken in Nederland veel schoon water, maar voor bepaalde voorzieningen is het niet 

nodig om schoon water te gebruiken bijvoorbeeld om de wc’s door te spoelen. Door 

regenwater op te vangen in ons waterbassin via het dak kunnen we dat water hergebruiken 

om het voor de toiletten te gebruiken. Tegelijkertijd besparen we op deze manier ook 

schoon drinkwater. 

Bij het ontwerpen van het gebouw kwamen we tot de conclusie dat we ons dak schuin naar 

beneden zouden laten lopen. Daarachter wordt een waterbassin geplaatst om het 

regenwater van het dak op te vangen en dat te gaan gebruiken voor het doorspoelen van 

onze toiletten, waardoor we minder schoon water gaan gebruiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helofytenfilter 

Wij maken gebruik van een helofytenfilter, dat is een natuurlijke filter. Deze helofytenfilter is 

een bak met daarin een grindlaag en een speciaal zandpakket met calciumcarbonaat en ijzer, 

waarin we riet laten groeien. Het riet zorgt ervoor dat de fosfaten en stikstof op natuurlijke 

wijze uit het afvalwater wordt verwijderd. Het regenwater valt op het laag riet waarna het 

langzaam naar de bodem zakt. Het riet voert zuurstof naar de bodem van ons waterbassin, 

waar de bacteriën het water reinigen. In ons waterbassin maken we een scheiding waaraan 

we aan de ene kant gebruik maken van dit filtersysteem en aan de andere kant het schone 

water wordt opgeslagen. 
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Vegetatiedak / groen dak 
Wij hebben voor ons dak gekozen voor een vegetatiedak. Een vegetatiedak is een dak (plat 

of hellend) begroeid met planten kruiden of grassen, Ook wel een groen dak genoemd.  

Wij hebben gekozen voor een groen dak, omdat het heel duurzaam is en het voordelen 

heeft voor ons gebouw. Omdat we voor een groen dak gekozen hebben kunnen wij 

plantensoorten op ons dak plaatsen waardoor ons gebouw heel natuurvrij wordt. Ook 

hebben wij rekening gehouden met specifieke vogelsoorten die een nest kunnen maken op 

ons dak. Dat wordt in ons andere rapport beschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

Ons dak heeft niet alleen voordelen voor de natuur, ook heeft het veel invloed op onze 

zonnepanelen. Op een normaal dak wordt het heel warm op een zomerse dag waardoor de 

zonnepanelen minder kunnen presteren. Doordat wij voor een groen dak kiezen wordt de 

oppervlakte van het dak minder warm waardoor onze zonnepanelen beter functioneren dan 

op een normaal dak. 
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Infrarood verwarming 
Wij maken in ons gebouw ook gebruik van infrarood verwarming in de kleinere ruimtes. 

Infrarood verwarming is een IR paneel die aan het plafond of muur geplaatst wordt en 

warmte afgeeft door stroom. Een infraroodpaneel verwarmt niet de lucht maar verwarmt de 

ruimte door straling. De zuinige infrarood verwarming zet  93% van de energie om in 

infrarood warmte. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de infrarood verwarming hebben we wel stroom nodig. De stroom die wij gaan 

gebruiken voor de infraroodverwarming komt af van de duurzaam opgewekte energie van 

onze zonnepanelen.  

De warmte die van de panelen afkomt wordt verwarmt met straling. Waardoor de warme 

lucht niet alleen maar naar boven gaat maar zich door de ruimte verspreid waardoor het 

overal even warm wordt. 
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Automatische zonwering (screen) 
Wij maken gebruik van automatische zonwering om overlast van zonlicht en warmte tegen te gaan. 

Deze wering gaat automatisch naar beneden als de zon te fel wordt en gaat weer omhoog als het 

bewolkt is of wanneer het te hard waait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je hebt verschillende soorten zonweringen,  

• Zonneschermen 

• Knikarmschermen 

• Uitvalschermen 

• Markiezen 

• Screens shutters  

 

wij hebben gekozen voor screen zonwering, die past het beste bij ons gebouw en is het 

meest functioneel voor ons gebouw. De andere zonweringen zijn niet functioneel voor ons 

gebouw, omdat deze zonneschermen niet verticaal uitklappen/geleiden waardoor er veel 

meer windt onder de zonneschermen komt en omdat wij stijlen voor de ramen hebben.  

Screens zijn zonneschermen die verticaal langs onze ramen naar boven en beneden 

bewegen. Je kan het vergelijken met rolluiken, het doek glijd tussen twee geleiders langs 

elkaar. Ze zijn goed om warmte en zonlicht buiten te houden. Door met automatische 

zonwering te werken, wordt het gebruiken van een airconditioning overbodig. Waardoor we 

duurzaam bezig zijn! 
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Conclusie 
Door dit rapport te schrijven hebben we veel kennis opgedaan over de duurzame installaties 

die er zijn. Ook zijn we er bewuster van geraakt dat duurzaam bouwen heel belangrijk is in 

de toekomst van de bouwsector. Helaas door de pandemie konden wij weinig naar bedrijven 

toe. Toch hebben we veel gastlessen gekregen via teams waar wij veel van opgestoken 

hebben. Met deze informatie hebben we samen met ons team duurzame installaties 

uitgekozen en toegepast in ons gebouw.  

 


