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Wie zijn wij? 
Wij zijn groep Technova_smartcirculair en wij zijn bezig met het ontwerpen van een duurzaam, 

circulair en op schaalbaar kantoorgebouw. Onze visie op het project is dat we een kantoorgebouw 

ontwerpen, dat als je binnenstapt in het gebouw het een verhaal verteld. Het verhaal van de 

bijzondere geschiedenis, maar ook de bijzondere duurzaamheid. Wij als groep zijn ook bezig met de 

toekomst. Komen er straks meer thuiswerkplekken? Dan kan de functie van heg gebouw veranderd 

worden. Dat is de circulaire gedachten. Ook qua materiaal gebruik denken wij aan de toekomst. Door 

een demontabel ontwerp te maken, kunnen wij een hele hoop materialen op een andere locatie 

hergebruiken. In het ontwerp kijken we ook naar de duurzaamheid van de toegepaste materialen en 

installaties. Kortom, het ideale kantoor van de toekomst.  
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Onze ideeën  
Omdat ons gebouw zo circulair mogelijk moet zijn, hebben wij besloten om ons gebouw zo veel 

mogelijk zelf voorziend te laten zijn. wij willen het regenwater zo veel mogelijk gebruiken in ons 

gebouw. Zo hebben we ook de energie die we gebruiken in ons gebouw allemaal zelf opgewekt . Zo 

ben je niet afhankelijk van het net. Wij hebben ook nagedacht over de ventilatie in het gebouw, en 

over de verwarming en de koeling in het gebouw omdat we dit ook zo circulair mogelijk willen 

maken. Verderop in het verslag lees je hier meer over. 

 

Water 
Wij willen water in het algemeen centraal zetten in ons gebouw. Omdat er ook 

een grote historie om/ in het kazerne terrein zit. Op het terrein waar wij ons 

project op gaan plaatsen zou vroeger eerst het dolfinarium van Harderwijk 

komen te staan, maar door omstandigheden is die niet op dit terrein geplaatst 

maar is die naar Harderwijk gegaan. En omdat het logo van compagnie die zich 

daar vroeger hebben gevestigd ook met het dolfinarium te maken heeft. En dus 

ook een link heeft met water willen wij water in ons gebouw naar voren laten 

komen.  

 

Water opvang systeem  
Wij willen in ons project gebruik maken van een water opvang systeem. Dit 

opvangsysteem vangt regenwater op dat op ons dak van het kantoorgebouw 

valt. Door het pluvia systeem dat wij willen gebruiken word het regen water goed 

afgevoerd. Wat bij een pluvia systeem word het water door hoge druk door de 

leidingen afgevoerd en door de hoge druk blijven de leidingen ook schoon van 

binnen van vuil. Dus je hebt er weinig tot geen onderhoud, je hoeft dus niet je 

leidingen schoon te maken.  

Uitleg water  
Omdat het niet altijd regent en je dan geen regen water kan gebruiken omdat jet het dan niet in je 

gebouw hebt. Dus wij willen een water tank in het gebouw neerzetten waar we regen water in 

opslaan zo kan je altijd het regenwater gebruiken wat je opvangt vanuit het dak.  Wij gaan het  water 

dat we opvangen gebruiken voor wc doorspoelen, en de planten die in het gebouw aanwezig.  

je hebt ook nog een keuze om er een filter tussen te plaatsen en het water dan te gebruiken als 

drinkwater. Waarom we dat niet doen, ten eerste de filter installatie die je er dan tussen moet 

plaatsen is vele malen duurder dan het gebruik maken van het drinkwater wat je uit de water 

zuivering  ‘s installaties haalt. Als het water later een schaars product word, kan je er altijd nog voor 

kiezen om de installatie er tussen te zetten. 

Wij willen gebruik maken van een opslag tank van 15.000L  hiermee denken wij de droge periodes 

die wij soms wel hebben in Nederland te kunnen overbruggen. Dus met behulp van een water pomp 

word het water heen gestuurd waar het dan op dat moment nodig is in het gebouw. Wij willen twee 

Postma AT-70-7500B-1 systemen plaatsen. Dit heeft een totale prijs van €7.000,- exclusief btw. 

Site informatie  

https://www.postma-kunststof-tanks.com/be/regenwatersysteem/at-70-7500b-1 

https://www.postma-kunststof-tanks.com/be/regenwatersysteem/at-70-7500b-1
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energie opwekken  
in ons project gaan we op verschillende manieren energie opwekken 

zo maken we gebruik van zonnepanelen, en van zon opwekkend glas. 

Zo kunnen we een goed remanent van de zonnen energie gebruiken. 

Wij willen ook gebruik maken van een windboom zo kunnen we de 

wind ook betrekken in ons project en zo daar ook gebruik van maken om energie op te wekken.   

windboom (wind energie)  
Zo willen we niet de algemene energie opwekkers gebruiken maar willen we 

ook met nieuwe ideeën komen. Zo hebben wij iets gevonden over een 

mechanische windboom. Zo maken we in ons project niet alleen gebruik van 

zonnen energie maar ook van wind energie. Aan deze boom zitten bladeren 

die verticaal omhoog staan deze bladeren gaan door de wind rond draaien 

en zo genereren ze stroom.  Er zitten kleine dynamo’s in de boom die de 

stroom daardoor opwekken.  

Technische informatie 

- Levensduur van minimaal 15 jaar 

- Genereerd 3.500KWH per jaar  

- Boom is 9,6 of 11 meter hoog 

- (per jaar) 300 dagen werkend, in plaats van 110 dagen van traditionele  windmolens.  

- 360 graden wind werkend  

- Diverse subsidies mogelijk  

- Ongeveer €50.00,- investering ‘s kosten  

Site informatie  

- https://www.engie.be/nl/blog/groener-leven/plant-een-windboom-om-je-eigen-stroom-

op-te-wekken/  

- https://aesthenergy.nl/meest-gestelde-vragen-wind-boom/  

  

https://www.engie.be/nl/blog/groener-leven/plant-een-windboom-om-je-eigen-stroom-op-te-wekken/
https://www.engie.be/nl/blog/groener-leven/plant-een-windboom-om-je-eigen-stroom-op-te-wekken/
https://aesthenergy.nl/meest-gestelde-vragen-wind-boom/
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Zonne opwekkend glas  (zonnen energie)  
Wij als groepje willen zoveel mogelijk rendement (energie) halen uit de zon 

en de wind. Zo zijn we op het idee gekomen om op de gevels waar de zon het 

meest en het langst op schijnt gebruik te maken van zonen opwekkend glas. 

Je kan niet aan het glas zien dat het zon opwekt. In het glas maken ze gebruik 

van een speciale folie die warmte van de zon opneemt en het omzet naar stroom. De warmte geleid 

door de folie naar de stijlen van het kozijn daar word het omgezet naar stroom. Het enige waar je 

rekening mee moet houden is dat je als je er zonnen werking voor plaats is de werking van het glas er 

niet meer. dus dan zou ja van binnen uit zonwering moet plaatsen om zo wel de werking van het glas 

te houden. Er is ook een groot voordeel van dit glas, de folie die in het glas verwerkt zit neemt ook 

een deel van de warmte af dus in de zomerdagen houdt dat een 

deel van de warmte tegen die dan binnen kan komen. Het glas heeft 

vergeleken normaal glas ook een beter isolerende werking dus zelfs 

in de winter gaat de warmte moeilijker naar buiten dus dat is ook 

een groot voordeel waar we rekening mee kunnen houden. Door 

het gebruik houdt je dus 60% meer warmte/kou buiten ten opzichte 

van gewoon dubbel glas. Bij het gebruik van trippel glas is dat dus 

nog meer. Dus de stookkosten gaan daardoor ook naar beneden. bij het gebruik van zon opwerkend 

glas ten opzichte van Zonne panelen heb je wel minder rendement. Bij het gebruik van dit glas ten 

opzichte van zonnen panelen heb je 75% minder stroom. Maar wij vinden als je toch veel glas 

gebruikt kan je deze energie opwekker toch goed toepassen om zo op nul op de meter te komen.  

Technische informatie  

- Aankoopprijs €80,- per m2 

- Kosten plaatsen €45,- 

- Neemt warmte af van buiten 

- Minder stook kosten 

- Rendement 25% ten opzichte van zonnepanelen   

- 60% meer warmte buiten 

Berekening  

204m2 aan raam oppervalk waar we zonopwekkend glas willen plaatsen 
204m2 : 2 = 101  
101 : 10 = 10 
10 x 3.500kWh = 35.000kWh  
35.000kWh : 4 = 8.750kWh genereerd het zon opwekkend glas  
 

Site informatie  

- https://www.dubbelglasprijzen.net/kosten-zonwerend-glas/  

- https://www.offerteadviseur.nl/categorie/huis/glaszetter/zonwerend-glas/   

 

 

 

 

https://www.dubbelglasprijzen.net/kosten-zonwerend-glas/
https://www.offerteadviseur.nl/categorie/huis/glaszetter/zonwerend-glas/
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Zonnepanelen (zonnen energie) 
Wij als groep hebben niet alleen naar nieuwe innovaties gekeken 

maar ook naar bestaande installaties want als een bestaande 

installatie goed werkt bij ons project waarom zou je dan naar nieuw 

dingen moeten gaan zoeken. Zo hebben we dus ook besloten om 

gebruik te maken van zonnen panelen.  Op ons project hebben we 

gebruik gemaakt van drie soorten daken, Op het hoogste dak van ons project gaan we gebruik maken 

van zonnen panelen. De zonnen panelen gaan we dan ook zo monteren dat ze gericht op het zuiden 

zijn om zo het meeste rendement te halen uit de zonnen panelen. Omdat wij in ons project alleen 

maar gebruik maken van platte daken is het goed monteren en het beste rendement eruit halen 

geen probleem. 1 zonnen paneel heeft een rendement van 315 tot 325Wp per jaar, dit is dus met 

één zonnen paneel en op een dak dat wij in ons project hebben kunnen we dak afmeting van 175m2 

hiermee kunnen we dus een totaal vermogen halen van 30.450kWh. De kosten van 10 zonnen 

panelen zijn. 87 panelen : 14 = 6,25  

6,25 x €7.400 = totale kosten van €46.250,- 
Berekening  

- een zonnepaneel is 2m2  

een dak van 202 : 2m2 = 10 zonnepanelen  

10 zonnepanelen hebben een rendement van 3.500kWh 

per jaar.  

Wij hebben 175m2 aan dak oppervlak : 2m2 = 87 zonnepanelen  

87 : 10 zonnepanelen = 8,7  

8,7 x 3.500kWh = 30.450kWh 

(alle informatie uit de site ’s hieronder) 

 

 

Site informatie  

- https://duurzaamwoongemak.centraalbeheer.nl/kosten-en-

rendement?CID=zonnepanelen_nonbranded&PLA=google_zonnepanelen&TYPE=Sponsore

dSearch&targetid=kwd-5568774330&gclid=Cj0KCQjwwLKFBhDPARIsAPzPi-

KNsgPXt9yNvI7dFlzE-XERvc5saVRtLeDajoKIdOrBj3KkMpV_Vd8aAoKGEALw_wcB    

- https://www.zonne-paneel.net/rendement-

zonnepanelen/#:~:text=Het%20zonnepanelen%20rendement%20(effici%C3%ABntie%20zo

nnepanelen,een%20vermogen%20van%201300%20Wp.  

 

 

 

 

https://duurzaamwoongemak.centraalbeheer.nl/kosten-en-rendement?CID=zonnepanelen_nonbranded&PLA=google_zonnepanelen&TYPE=SponsoredSearch&targetid=kwd-5568774330&gclid=Cj0KCQjwwLKFBhDPARIsAPzPi-KNsgPXt9yNvI7dFlzE-XERvc5saVRtLeDajoKIdOrBj3KkMpV_Vd8aAoKGEALw_wcB
https://duurzaamwoongemak.centraalbeheer.nl/kosten-en-rendement?CID=zonnepanelen_nonbranded&PLA=google_zonnepanelen&TYPE=SponsoredSearch&targetid=kwd-5568774330&gclid=Cj0KCQjwwLKFBhDPARIsAPzPi-KNsgPXt9yNvI7dFlzE-XERvc5saVRtLeDajoKIdOrBj3KkMpV_Vd8aAoKGEALw_wcB
https://duurzaamwoongemak.centraalbeheer.nl/kosten-en-rendement?CID=zonnepanelen_nonbranded&PLA=google_zonnepanelen&TYPE=SponsoredSearch&targetid=kwd-5568774330&gclid=Cj0KCQjwwLKFBhDPARIsAPzPi-KNsgPXt9yNvI7dFlzE-XERvc5saVRtLeDajoKIdOrBj3KkMpV_Vd8aAoKGEALw_wcB
https://duurzaamwoongemak.centraalbeheer.nl/kosten-en-rendement?CID=zonnepanelen_nonbranded&PLA=google_zonnepanelen&TYPE=SponsoredSearch&targetid=kwd-5568774330&gclid=Cj0KCQjwwLKFBhDPARIsAPzPi-KNsgPXt9yNvI7dFlzE-XERvc5saVRtLeDajoKIdOrBj3KkMpV_Vd8aAoKGEALw_wcB
https://www.zonne-paneel.net/rendement-zonnepanelen/#:~:text=Het%20zonnepanelen%20rendement%20(effici%C3%ABntie%20zonnepanelen,een%20vermogen%20van%201300%20Wp
https://www.zonne-paneel.net/rendement-zonnepanelen/#:~:text=Het%20zonnepanelen%20rendement%20(effici%C3%ABntie%20zonnepanelen,een%20vermogen%20van%201300%20Wp
https://www.zonne-paneel.net/rendement-zonnepanelen/#:~:text=Het%20zonnepanelen%20rendement%20(effici%C3%ABntie%20zonnepanelen,een%20vermogen%20van%201300%20Wp
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Totale energie vermogen per jaar  
- Zonnen panelen: 30.450kWh 

- Zon opwekkend glas: 8.750kWh 

- Wind boom : 3.500kWh 

- 30.450kWh + 8.750kWh + 3.500kWh = 42.700kWh 

 

Deze berekening is uitgevoerd met 1 windboom. Omdat we niet weten welk bedrijf er in ons pand 

komt gaan we er van uit dat dit voldoende zou zijn. als dat niet het geval is kunnen we nog een extra 

windboom plaatsen rondom ons project zo wek je weer extra stroom op dat we kunnen gaan 

gebruiken bij ons kantoor gebouw.  

 


