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Inleiding 

Dit rapport zal een goede indicatie geven over het gebruik en besparing omtrent het 

onderwerp energie binnen dit project. Energie speelt een grote rol in het smart circulair 

voor het gebouw van de toekomst. Het besparen en generen van “groene energie” zorgt 

voor drastische verandering in de bouw. Zo kan je op lange termijn veel kosten 

besparen en het vermijden van fossiele brandstoffen. In dit rapport zal verder 

omschreven worden hoe we proberen het kantoor energieneutraal te krijgen. Hiervoor 

zullen we de lezer meenemen in het proces, de stappen laten zien met behulp van 

benodigde omschrijving. 
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1.1 Energie in het kantoor van de toekomst 

Tijdens het ontwerpen vonden wij het belangrijk om dusdanig rekening te houden met 

energie dat we onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen. De toepassing van 

zonnepanelen tot aan het gebruiken van allerlei energie opwekkende snufjes.   
We hebben gekozen voor de volgende toepassingen: 

- PV glas  

- Zonnepanelen  

- Energie opwekkende tegels 

 

PV glas 

De eerste toepassing die we hebben gevonden voor het opwekken van energie is 

gebruik maken van zogeheten PV glas. Photo-voltaïsche systemen (PV) zetten zonne-

energie om in elektriciteit. De opgewekte elektriciteit wordt in eerste instantie gebruikt 

voor het gebouw waarop het systeem is geplaatst. Bij een overschot aan elektriciteit 

wordt er terug geleverd aan het net. Afhankelijk van de meter en afspraken met de 

energieleverancier wordt dit verrekend. 

PV-glas bestaat uit doorzichtig glas met daarin losse zonnecellen (pads) verwerkt die 

zonne-energie omzetten in elektriciteit. PV-glas combineert op een slimme manier 

verschillende eigenschappen van glas en PV-cellen: 

Zonwering – ten opzichte van ‘normaal’ glas houdt PV-glas een deel van het zonlicht en 

de warmte tegen. 

Lichttoetreding – Het licht schijnt tussen de pads door, de transparantie varieert van 1 

tot 80%. 

PV-glas is toepasbaar bij nieuwbouw of verbouw geïntegreerd in een glazen pui of 

glazen dak. 

 

Milieu aspecten: 

De milieuwinst van zonnecellen is dat er elektriciteit wordt opgewekt en minder fossiele 

brandstoffen gebruikt worden ten opzichte van conventionele elektriciteitsopwekking. 

Hierdoor is de CO2-uitstoot lager. 

 

De opbrengst van PV-glas is een factor 2,5 kleiner dan van PV-panelen, omdat minder 

PV-materiaal per m2 in het glas zit. PV-glas kan indirect licht beter benutten dan PV-

panelen. Dit betreft de milieu aspecten van het PV glas 
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1.2 Energie in het kantoor van de toekomst 
 

Financiële aspecten 

De opbrengst van Pv-glas per m2 ligt tussen de 30 en 40 kWh per m2 per jaar. Niet zo 

efficient als zonnepanelen bijvoorbeeld (deze zullen later in het rapport omschreven 

worden). Alhoewel bij gebruik in grotere massa kan pv-glas ook zeer effectief zijn voor 

het opleveren van energie.   

 

Zonnepanelen 

PV-panelen of zonnepanelen zijn de bekendste techniek om licht om te zetten in 

elektriciteit. Deze elektriciteit kan direct zelf worden gebruikt, teruggeleverd worden aan 

het net of opgeslagen worden in accu’s. PV-panelen werken op daglicht; niet op zonlicht 

zoals veel mensen denken. Bij bewolkt weer leveren de panelen dus ook elektriciteit. 

De panelen leveren 12 of 24 Volt gelijkspanning die met een converter (omvormer) 

wordt omgezet in wisselspanning. Een streng zonnepanelen heeft de eigenschap dat de 

gehele streng negatief beïnvloed wordt bij verminderde opbrengst van één paneel, 

bijvoorbeeld bij schaduw of vervuiling. Een optimizer zorgt ervoor dat het slechter 

presterende paneel afgesloten wordt van de streng en hierdoor de andere panelen niet 

langer beïnvloedt. Micro-omvormers zijn omvormers per paneel, waardoor panelen 

elkaar helemaal niet meer beïnvloeden. De keus om micro-omvormers of optimizers in 

de installatie op te nemen, hangt voornamelijk af van de verwachte aanwezigheid van 

schaduwval op een of meerdere panelen. 
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1.3 Energie in het kantoor van de toekomst 
 

Milieu aspecten: 

De milieuwinst van zonnepanelen is dat er elektriciteit wordt opgewekt uit zonne-energie 

in plaats van fossiele brandstoffen. Deze manier van elektriciteit opwekken is 

hernieuwbaar en volledig schoon. 

Dit betekent overigens niet dat de milieu-impact van een PV-paneel nul is. Het delven 

van grondstoffen, de productie, het transport en de verwerking (einde levensduur) van 

de panelen hebben wel degelijk milieu-impact. Uit een meta-analyse van 40 LCA-studies 

(2016, Nature Communications) blijkt dat een paneel uit 1992 na circa 5 jaar evenveel 

CO2 had bespaard als nodig was voor productie, transport en afvalverwerking. 

Daarnaast bleek dat dit voor de nieuwste PV-panelen na gemiddeld 1 jaar is (door 

efficiëntere productie, langere levensduur en een hoger rendement). 

 

Financiële aspecten:  

Het theoretische vermogen van zonnepanelen wordt gegeven in de 

eenheid Wattpiek (Wp). Dit is het vermogen dat het zonnepaneel in gecontroleerde 

standaardcondities haalt. Het vermogen is in de praktijk lager omdat de 

omgevingsfactoren niet optimaal zijn. Bij een goed georiënteerde opstelling, is de 

jaarlijkse opbrengst van een zonnepaneel circa 0,9-1,0 kWh per Wp paneel. Een 

gemiddeld PV-paneel heeft een vermogen van 330 Wp (2020) en levert in Nederland 

circa 300 kWh per jaar. 

De kosten liggen tussen de € 0,80 tot € 1,50 per Wp (incl. installatie) (prijspeil 2020, 

diverse offertes). Grotere systemen zijn per Wp goedkoper. Vraag offertes op bij 

verschillende leveranciers. Beoordeel offertes niet op de prijs per zonnepaneel, maar op 

de prijs per Wp. Onderhoudskosten van de zonnepanelen en het vervangen van de 

omvormer na 10 tot 15 jaar bedragen omgerekend ongeveer € 3 per paneel per jaar. 

Het is financieel het gunstigst om evenveel elektriciteit op te wekken als je zelf verbruikt. 

Als je minder opwekt, betaal je over de resterende elektriciteitsbehoefte het hoogste 

belastingtarief (zie toelichting onder het kopje Aanvullende informatie). 

Zonnepanelen worden door slijtage in de loop van de tijd minder efficiënt. Vaak wordt 

uitgegaan van een afname van 10% na 12 jaar en een afname van 20% na 25 jaar. 
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1.4 Energie in het kantoor van de toekomst 
 

Energie opwekkende tegels 

Nog een technische toepassing wat ons erg creatief en effectief leek was door energie 

op te wekken doormiddel van tegels. De tegels werden uitgevonden door Laurence 

Kemball-Cook een voormalig Industrieel en Technologisch ontwerp student 

aan Loughborough University. Het omzetten van kinetische energie opgewekt door het 

lichaam in elektrische energie ligt aan de basis van het principe van de Pavegen tegels. 

Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de tegels zo zijn ontworpen dat ze de druk 

opvangen en dan omzetten in elektrische energie. Elke stap op de tegels zou genoeg 

zijn om een ledlamp gedurende 30 seconden te laten branden, dit komt overeen met 

een gemiddelde van 5 Watt per stap. Niet enkel wekken de tegels op een simpele 

manier elektriciteit op, ook is de bovenste laag gemaakt uit gerecycleerd materiaal zoals 

autobanden. 

 

Zo zouden ze er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat er verlichting aan gaat binnen de 

Dome  Op het moment als er iemand langs loopt. Op die manier wordt er voorkomen 

dat nuttige energie verloren gaat. Hieronder is een afbeelding te zien van deze energie 

opwekkende tegels. 
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2.1 Zelfvoorzienend ontwerp & Gebouwfysica 

Voordat we informatie en gegevens zullen weergeven is het eerst belangrijk om te weten 

wat een zelfvoorzienend ontwerp nou daadwerkelijk inhoudt. Zo is het belangrijk om te 

weten waar je naar toe streeft en hoe je dit nou kan realiseren.  

 

Zelfvoorzienende gebouwen zijn momenteel erg populair, maar er bestaat nogal wat 

verwarring over. De term wordt op verschillende manieren gebruikt. In het algemeen 

betekent het dat een gebouw zichzelf voorziet van elektriciteit en bespaart op het 

gebruik van water door middel van een grijswatersysteem. 

 

Er zijn drie verschillende categorieën omtrent dit thema. 

De eerste categorie betreft technologische duurzaamheid. Hierbij worden bijvoorbeeld 

sensoren in het gebouw geplaatst die het gebouw ‘meetbaar’ maken. Zo kun je zien 

welke ruimtes wel of niet gebruikt zijn en dus wel of niet schoongemaakt moeten 

worden, waar de luchtbehandelingsinstallaties aan moeten of het licht moet branden. 

Dat leidt tot minder energieverbruik. Dit wordt ook wel domotica genoemt  

Domotica staat voor het automatiseren van processen en handelingen in een gebouw. 

Je kunt dit dan aansturen vanaf bijvoorbeeld je smartphone of met een paneel dat aan 

de muur wordt gemonteerd. Op die manier kun je allerlei zaken instellen.  

Domotica is ontwikkeld om ons leven gemakkelijker te maken en wordt daar steeds 

beter in. Van de temperatuur tot de verlichting en van de ramen tot het slot van de deur, 

je kunt bijna alles aansturen met domotica oplossingen. Het is inmiddels ontgroeit als 

een erg relevant topic. Om het gebouwfysica gedeelte van het gebouw te optimaliseren, 

kunnen we zo besparen op dergelijke energiekosten.  
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2.2 Zelfvoorzienend ontwerp & Gebouwfysica 

Voor ons project leek het namelijk ideaal om gebruik te maken van een domotica 

systeem zoals hierboven omschreven. Zo zou je in elk kantoorgebouw een scherm 

kunnen monteren in de wand. Op dit scherm heb je vervolgens een aantal opties om uit 

te kiezen, zo zou je bijvoorbeeld handmatig kunnen selecteren in welke ruimtes geen 

licht meer nodig is. Maar hetgene wat ons het meeste aansprak is het gebruiken van 

een automatisch systeem. Zo zou je kunnen aangeven op welk tijdstip elke dag de 

lichten uitgaan, een andere optie is dat het licht automatisch uitgaat wanneer de ruimte 

langer dan 5 minuten niet in gebruik is. Dit zijn allemaal opties die mogelijk zijn voor een 

slim gebruik van energie.   

 

In het tweede geval gaat het om het welzijn van de mensen en hoe zij zich voelen in een 

gebouw. Dan heb je het over thema’s als licht, lucht(installaties), beweging, voedsel en 

gezondheid. Ook dit kun je besturen met behulp van domotica, het is voor ons namelijk 

erg belangrijk om een prettige sfeer te creëren voor de mensen binnen in het kantoor.  

Om een goed overzicht te geven zullen we duidelijk alle punten benoemen en wat we 

hieraan hebben gedaan voor een prettige en effectieve omgeving.  

Voedsel 

Als het gaat om voedsel is het concept van de Dome natuurlijk ideaal. Uw eigen groente 

en fruit planten, waarvan de meeste van te voren niet zouden kunnen groeien op het 

vaste land hier in Nederland. Zo hebben we besloten diverse bomen/planten binnen de 

koepel te plaatsen, zodat ze allemaal kunnen profiteren van het exotische klimaat.  

 

Ook hebben we ervoor gekozen om de medewerkers van de kantoren een kans te 

geven om te socialiseren met elkaar terwijl ze bezig zijn met voedsel. Zo hebben we een 

aantal ‘moestuintjes’ gecreëerd. Deze kan je als medewerker of dagelijkse bezoeker elke 

dag een beetje bijhouden voor heerlijk verse groente/fruit. Hieronder is een afbeelding te 

zien van de voorlopige situatie binnen de koepel: 
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2.3 Zelfvoorzienend ontwerp & Gebouwfysica 
 

Verlichting 

Wat betreft verlichting hebben we voor binnen dus gebruik gemaakt van een domotica 

systeem dat het licht binnen reguleert. Voor de binnenplaats van de dome waren we 

eerst van plan gebruik te maken van lantaarnpalen langs de paden (voor in de avond). 

Alleen leek dit ons achteraf gezien toch niet zo’n heel verstandig idee, aangezien je dan 

een industriële look uitstraal wat we juist willen voorkomen. We hebben besloten om 

langs de paden led lichten te installeren. Dit worden led lichten strips die aan en uit 

gezet kunnen worden op ieder moment. De kleur van de verlichting kan ook zelf 

ingesteld worden. 

 

Beweging 

Een ander onderdeel wat ook belangrijk is, is het bewegen. Zo hebben we geprobeerd 

de mensen binnen de kantoorgebouwen aan te sporen om zoveel mogelijk te bewegen. 

Dagelijkse wandelingen binnen de koepel voor frisse lucht, een soepje halen in de 

kantine of juist bezig zijn met je moestuin voor het kweken van groente en fruit.  

Bij het brainstormen hebben we de mensen dus zoveel mogelijk proberen aan te sporen 

om te bewegen, zonder dat ze dit ook echt doorhebben. Omdat de koepel zo’n gewilde 

plek is, hebben we ervoor gezorgd dat er een vast pad loopt van kantoorgebouwen naar 

het middelpunt van de koepel en de kantoren onderling. Deze paden zijn uitgewerkt van 

energie opwekkende tegels (voorgaand in rapport uitgewerkt), op deze manier haal je 

het meeste uit de tegels. De meest efficiente manier om deze te gebruiken in ons 

opzicht. Hieronder is een referentieproject te zien dat is toegepast in Utrecht: 
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2.4 Zelfvoorzienend ontwerp & Gebouwfysica 
 

Ventilatie 

Ventilatie is een belangrijk onderdeel in ons project, dit komt omdat we werken met een 

relatief grote koepel met een exotisch klimaat. Het is belangrijk om dit klimaat te blijven 

hanteren, maar dat er ondertussen nog wel frisse lucht geventileerd kan worden. In dit 

stuk van het rapport zult u alles weten over hoe we dit onderwerp hebben aangepakt, 

aangezien dit een van de meer lastigere punten is om te behandelen.  

Ventilatie of luchtverversing is het vervangen van de lucht in een ruimte, die om wat voor 

reden dan ook vervuild of verontreinigd is, door zuivere lucht. Het vervangen van de 

lucht kan op natuurlijke manier of mechanisch gebeuren. 

Ventilatie is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat in ruimten waar mens of dier 

verblijven, en gebeurt door koolzuurgas, vocht en verontreiniging af te voeren en verse 

lucht aan te voeren. De luchtverontreiniging kan van verschillende aard zijn 

(bijvoorbeeld sigarettenrook, bacteriën en schimmelsporen, chemische stoffen, stof, 

geurstoffen). De noodzakelijke hoeveelheid te verversen lucht hangt af van de productie 

van vocht, koolstofdioxide (CO2) en verontreiniging en de aard van de verontreiniging, 

en van het aantal mensen of dieren die in die ruimten verblijven. Voor scholen, kantoren, 

ziekenhuizen en woningen gelden daarom verschillende normen. 

Hier in Nederland kunnen wij deze normen vinden in het bouwbesluit. 

Voor ons ontwerp willen we gebruik maken van gecontroleerde ventilatie. Hieronder 

wordt omschreven wat hiermee wordt bedoelt 

Bij bestaande gebouwen is het meestal zo dat de ventilatie in meerdere of mindere 

mate ongecontroleerd gebeurt. Dit wil zeggen dat de hoeveelheid lucht die per 

tijdseenheid ververst wordt, niet ingesteld kan worden. In dergelijke gevallen zal het de 

wind zijn die door kieren en spleten waait en op die manier zorgt voor een toevoer van 

verse lucht. De gevolgen hiervan zijn een overbodige ventilatie, een onaangenaam 

binnenklimaat en onnodige warmteverliezen. Dit is dus geen efficiente manier van 

ventileren binnen onze dome, omdat we hiermee veel warmte verliezen om het 

exotische klimaat te realiseren.  

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lucht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gezond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klimaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtverontreiniging
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2.5 Zelfvoorzienend ontwerp & Gebouwfysica 
 

Bij gecontroleerde ventilatie is het debiet (hoeveelheid lucht dat ververst wordt) wel 

instelbaar. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen natuurlijke gecontroleerde en 

mechanische gecontroleerde ventilatie: 

- Natuurlijke ventilatie gebeurt door roosters in ramen en gevels, geopende ramen of 

toevoer- en afvoerkanalen. Het ventilatiedebiet wordt naar behoefte geregeld door het 

meer en minder openen of sluiten van de roosters en ramen. Gebruik maken van 

natuurlijke ventilatie voor de koepel zal dus erg lastig gaan, omdat dit vaste panelen zijn 

die niet open kunnen.  

- Mechanische ventilatie wil zeggen dat het ventilatiedebiet geregeld zal worden door 

een ventilatietoestel waarbij de hoeveelheid en snelheid van luchtverversing ingesteld 

kan worden. Dus een mechanische ventilatie zou in ons scenario ideaal zijn. Zonder 

teveel warmte te verliezen en vocht te blijven ventileren, kunt u op eigen gemak de 

eenheden selecteren die zullen zorgen voor een geventileerde en gezonde 

binnenklimaat voor de exotische plantensoorten.   

Voor zowel de afvoer als de toevoer hebben we gekozen voor een mechanische 

ventilatie. Dit wordt ook wel balansventilatie genoemd, een systeem waarbij er door het 

ventilatietoestel een evenwicht wordt gecreëerd tussen de aangevoerde en afgevoerde 

lucht in een gebouw. Vervuilde lucht wordt via afvoerroosters in de natte ruimtes 

afgezogen en de verse lucht wordt in de droge ruimtes via toevoermonden uitgeblazen. 

Hieronder is een voorbeeld te zien van mechanische ventilatie in een woning: 

Dus we hebben gekozen voor een mechanische ventilatie voor de kantoren. Alleen 

aangezien de koepel ook geventileerd moet blijven worden is het ook belangrijk dat we 

hiernaar kijken. Wat ons slim leek was om bovenin de koepel een ring van 

ventilatieroosters toe te passen die open en dicht gaan bij bepaalde tempratuur in de 

koepel. Op deze manier verlies je niet veel in esthetisch opzicht en blijf je de koepel 

ventileren op een gezonde manier. Hieronder is een voorbeeld te zien van mechanische 

ventilatie in een woning: 
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2.6 Zelfvoorzienend ontwerp & Gebouwfysica 
 

Zelfvoorzienend 

Nu we het concept van een zelfvoorzienend ontwerp hebben behandeld, kunnen we er 

nu dieper op ingaan. Een zelfvoorzienend gebouw is een gebouw dat opzichzelf kan 

voortbestaan. Doormiddel van een domotica systeem kan het gebouw zonder invloed 

van mensen functioneren. Natuurlijk kunnen er hier en daar handmatige keuzes 

gemaakt worden. Het gebouw is in dit opzicht dus compleet zelfvoorzienend.  

Wat betreft energie willen we ervoor zorgen dat alle kantoorgebouwen energieneutraal 

zijn. Een gebouw kan volledig energieneutraal zijn of bijna energieneutraal. Wat is het 

verschil? 

Een gebouw is bijna energieneutraal als die zelf de energie opwekt die nodig is voor het 

gebouw. Dat wil zeggen: voor verwarmen en koelen van het gebouw, ventilatie, warm 

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

ventilatiesysteem (bijvoorbeeld de ventilatoren en de warmtepomp). Dit is het ‘gebouw 

gebonden’ energiegebruik. 

Een volledig energieneutraal gebouw wekt daarnaast ook de energie op voor alle 

apparaten in het gebouw (computers, koelkasten  enzovoort). Dit is het ‘gebruiks 

gebonden’ energieverbruik. Gemiddeld gaat het om een energieverbruik van 2.500 kWh 

per jaar voor 1 gebouw/woning (ongeveer 10 zonnepanelen). 

Om zelfvoorzienend te worden hebben we dus al minimaal 10 zonnepanelen nodig per 

kantoorgebouw. Alhoewel we naast de zonnepanelen nog andere energie bronnen 

hebben, het kan dus zo zijn dat we iets minder panelen nodig zullen hebben.  
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3.1 Energieopslag 

Nu we hebben besproken op wat voor manieren we stroom en energie willen opwekken, 

is het evenals belangrijk dat we weten waar dit naar toe gaat. In dit hoofdstuk zult u een 

duidelijk beeld krijgen van hoe wij dit hebben opgepakt als groep.  

 

Al het energie dat gegeneerd wordt vanuit zowel de zonnepanelen, als het pv-glas of 

elektrische tegels wordt direct in gebruik omgezet voor de kantoorgebouwen en de 

koepel. U kunt zich voorstellen dat er dagen zullen zijn waar onze energie opwekkers 

extra zullen leveren, nu is het aan ons de taak om dit niet verloren te laten gaan. Inplaats 

van verloren energie zouden we dit beter kunnen opslaan. Dit kan op een aantal 

manieren   

In Nederland kan het voorkomen dat er meer groene energie wordt opgewekt dan dat er 

op dat moment wordt verbruikt. Bijvoorbeeld tijdens de zomermaanden wanneer de zon 

veel schijnt. Het opslaan van energie zorgt voor flexibiliteit en is hard nodig. Zo wordt 

voorkomen dat duurzame energie verloren gaat. Er zijn verschillende manieren van 

grootschalige energieopslag, zoals energieopslag in pompcentrales of ondergrondse 

energieopslag. Na alle mogelijke opties te hebben vergeleken en bekeken, leek ons het 

gebruik van accu’s de meest realistische mogelijkheid. In ons opzicht is dit de beste 

oplossing, in het komende stuk proberen wij u te overtuigen waarom we deze keuze 

hebben gemaakt. 

Accu’s 

Allereerst hebt u dan natuurlijk batterijen (accu’s) nodig. Hoe meer batterijen u hebt, des 

te meer energie u kunt opslaan. Die energie die in de batterijen is opgeslagen, moet wel 

weer beschikbaar komen in het net wanneer u dat wilt. Hiervoor is een batterij-

omvormer nodig, die de gelijkstroom van de batterijen (DC-stroom) omzet in 

wisselstroom op het net (AC-stroom). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pure-energie.nl/groene-energie/
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3.2 Energieopslag 

Batterijen zijn kostbaar, en hun levensduur is erg sterk afhankelijk van de manier waarop 

ze worden opgeladen en weer ontladen. Hoe meer cycles (keren dat er wordt 

opgeladen en ontladen) ze ondergaan, hoe sneller ze aan capaciteit verliezen. Daarom 

is het van belang om de batterijen slim te gebruiken: pas gaan opladen wanneer dat 

nuttig is (veel zon in de komende tijd en weinig verbruik op korte termijn) en pas weer 

terug naar het net leveren op de beste momenten (er wordt veel verbruik verwacht en 

de zon is voorlopig weg). Hiervoor is een systeem met slimme sturing nodig, die 

bijvoorbeeld rekening houdt met de weersverwachting. Dit is waar het domotica 

systeem weer een grote rol kan spelen. Inmiddels zijn er veel merken die een accu-

opslagsysteem voor zonnepanelen hebben ontwikkeld. Het bekendste merk is misschien 

wel Tesla. Er zijn echter een heleboel minder bekende merken met opslagsystemen van 

hoge kwaliteit. 

 

Deze namen spraken ons aan omtrent de kwaliteit van de accu’s: 

- Tesla 

- Beaut Solar 

- SolarWatt 

- AGM Solar 

- Iron Edison 

 

 

Afbeelding: Powerwall accu’s geproduceerd door Tesla 

 

https://www.zonnefabriek.nl/onze-producten/slimme-sturing/
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4.1 Installatietechniek 
 

Op 18 maart 2021 hebben we een gastles gekregen van het bedrijf ITN 

installatietechniek. Hierbij werd informatie gegeven over de toe te passen systemen voor 

het kantoor van de toekomst. De steekwoorden die genoteerd zijn zullen onderzocht 

worden en/of toegelicht worden.  

Steekwoorden: 

• Algemeen: 

- minimale hoogte van 3.5m verdiepingshoogte i.v.m. installaties  

- 60% glasoppervlak max. op gevel. 

 

• Energie: 

- Noodstroom aggregaat 

- Warmte-net  

 

• Installatie: 

- Lichtregelsysteem  

- Lucht water/warmte pomp 

- LBK (luchtbehandelingskast) 

- WKO (warmte- koudeopslag) 

 

• Referentieprojecten: 

- AFAS gebouw Leusden 

- Kantoorgebouw Zonneoord, Ede 

 

Algemeen 

- We kregen als advies van ITN installatietechniek een minimale verdiepingshoogte van 

3.5 meter aan te houden, om zo rekening te houden met de installaties in de gebouw. 

We houden als uitgangspunt een hoogte van 4 meter aan. 

- Ook kregen we als advies van het bedrijf niet meer dan 60% aan glasoppervlakte toe 

te passen voor de gevel aan de zuidkant. Anders zorgt dit voor teveel lichtinval in het 

kantoor, daarom moet hier wel rekening mee gehouden worden. 

 

Energie 

- Een mogelijkheid wat we kunnen overwegen is om het kantoor van de toekomst 

aansluiten aan het warmtenet in Ede. Dit wordt mogelijk gemaakt door Warmtebedrijf 

Ede. Hieronder wordt er informatie over het bedrijf beschreven, zie volgende bladzijde: 
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4.2 Installatietechniek 
Wie zijn wij 

Warmtebedrijf Ede realiseert een Slim Groen Warmtenet. 

Een duurzame collectieve warmtevoorziening in Ede die ca. 20.000 woningen en 

bedrijven van ruimteverwarming en warm tapwater voorziet. Zij krijgen groene warmte in 

plaats van aardgas. Hiermee wordt op jaarbasis nu ca. 50.000 ton CO2-uitstoot 

bespaard! 

Op het Edese slimme warmtenet worden steeds meer bronnen toegevoegd. Zo gaan we 

eerst naar een volledige fossielvrije warmtevoorziening. Vervolgens voorzien restwarmte, 

aardwarmte, collectieve zonnewarmte en de innovaties van de toekomst (zoals groene 

waterstof e.d.) in de basisvraag. Lokale en regionale biobrandstoffen zijn dan slechts 

nog nodig bij koude-pieken en als back-up. 

Slim groen warmtenet Ede 

Een warmtenet is groen, wanneer het 

door (diverse) duurzame bronnen 

wordt gevoed. Regionale 

biobrandstoffen zijn hiervoor een 

stabiele startbrandstof die als basis 

dient voor andere bronnen zoals 

restwarmte, collectieve zonnewarmte, 

aardwarmte, energie uit water of zelfs 

een toekomstige warmtebron als 

groene waterstof. Bij het aansluiten 

van deze extra bronnen, zijn 

biogrondstoffen nog slechts nodig bij 

een piekvraag in de winter en indien 

nodig als duurzame back-up. 

Een warmtenet is slim, omdat de netbesturing bestaat uit met elkaar communicerende 

meters, waardoor een voorspellend effect ontstaat; efficiënte warmtelevering op basis 

van vraag! Zo kan het dat een gedeelte van onze installaties in de zomer uitgezet wordt. 

Vanuit het Nederlandse Klimaatakkoord wordt voorzien dat een groot gedeelte van de 

bebouwde omgeving aangesloten gaat worden op een warmtenet; het goedkoopste 

collectieve alternatief voor aardgas. 

Het slimme groene warmtenet in Ede is met haar opwekkingsrendement het één-na 

duurzaamste warmtenet van Nederland. In Nederland bevinden zich ca. 230 

warmtenetten. Het Edese warmtenet meet momenteel 30 km en wordt volop uitgebreid. 

Er zijn bijna 20.000 woningen en bedrijven (gemeten in woningequivalenten) 

aangesloten. 

Bron: Slim groen warmtenet Ede - Warmtebedrijf Ede 

https://warmtebedrijfede.nl/groen-warmtenet-ede/
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4.3 Installatietechniek 
 

Daarnaast is het ook erg belangrijk om een noodstroom aggregaten toe te passen voor 

het kantoor van de toekomst, maar wat is dit precies? 

Een aggregaat is een generator die elektriciteit produceert. Door middel van een 

verbrandingsmotor wordt fossiele brandstof (benzine of diesel) omgezet in stroom. De 

werking van een aggregaat is te vergelijken met de motor van een auto. 

Aggregaten worden gebruikt op het moment dat er geen of niet voldoende elektrisch 

vermogen beschikbaar is. Stelt u zich voor dat u bijvoorbeeld een evenement 

organiseert op een terrein waar licht, geluid of koeling nodig is zonder dat er een 

adequate aansluiting op het lichtnet voorhanden is. Maar ook op plaatsen waar een 

continue beschikbaarheid van energie een vereiste is, zoals in ziekenhuizen. In beide 

gevallen is een aggregaat onmisbaar om de situatie van stroom te voorzien. 

Andere omstandigheden waarin een stroomgenerator handig is, zijn stroomstoringen of 

als back-up om goed te kunnen anticiperen op calamiteiten. Bij stroomuitval of 

netspanningsuitval moet u toch snel kunnen beschikken over elektriciteit? Met een 

aggregaat kunt u heel gemakkelijk zelf elektriciteit opwekken. 

De ‘noodaggregaat’ of ‘noodgenerator’ werkt op diesel en schakelt automatisch aan 

wanneer de elektriciteit uitvalt. Een noodaggregaat heeft veel vermogen en schakelt 

zichzelf weer uit zodra er opnieuw elektriciteit is via het net. Daarnaast zijn er ook 

‘gewone aggregaten’ of generatoren. Deze werken op benzine of diesel en kunt u zelf 

handmatig opstarten. 
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4.4 Installatietechniek 
Installaties: 

Als eerste alternatief betreffende de (duurzame) installaties om toe te gaan passen. 

Hieronder worden er een aantal concepten onderzocht en zal er een conclusie 

getrokken worden of we dit kunnen gaan toepassen. Zie onderstaande concepten: 

 

Lucht water/warmte pomp 

Een lucht-water warmtepomp zet de buitenlucht op een energiezuinige manier om in 

warm water voor je sanitair of centrale verwarming. Het is een milieuvriendelijk 

alternatief voor de traditionele verwarmingsketel en maakt gebruik van aardgas of 

stookolie overbodig. 

Wanneer kiezen voor een lucht-water warmtepomp? 

 

1. Bestaande ketel vernieuwen 

Wil je een bestaande verwarmingsketel vervangen door een energiezuinig alternatief, 

dan is de lucht-water warmtepomp een prima keuze. Deze kan makkelijk aangesloten 

worden op de bestaande verwarmingstoestellen zonder enig kap- of breekwerk. 

Om te genieten van voldoende warmte is het belangrijk dat de woning goed geïsoleerd 

is en bij voorkeur beschikt over lage temperatuurverwarming zoals vloerverwarming of  

over gedimensioneerde radiatoren. Is dit niet het geval, dan kan je kiezen voor een 

lucht-water warmtepomp op hoge temperatuur of voor het vervangen van je radiatoren, 

wat wel extra kosten met zich zal meebrengen. Welk type het meest geschikt is kan je 

gratis laten analyseren bij het aanvragen van offertes bij erkende installateurs.  

 

2. Nieuwe cv-installatie 

Ook bij een compleet nieuwe verwarmingsinstallatie is de lucht-water warmtepomp erg 

interessant. Er kan meteen gewerkt worden met lage temperatuurverwarming zoals 

wand- of vloerverwarming, waardoor het maximale rendement uit de warmtepomp 

gehaald kan worden. Een combinatie van verwarming en sanitair water is uiteraard ook 

perfect mogelijk. Een erkend installateur helpt je graag bij het maken van de juiste 

keuze. 
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4.5  Installatietechniek 
 
Bij elk type warmtepomp staat het eerste deel van de naam voor 

de manier waarop de warmte wordt gegenereerd. Het tweede 

deel slaat op de wijze waarop het in je woning wordt vrijgegeven. 

Zoals je kan zien in onderstaande tabel is lucht één van de 

zuinigste manieren om warmte te genereren. Systemen die 

werken op aardwarmte of grondwater zijn duurder maar nog 

energiezuiniger. Deze worden voornamelijk toegepast bij 

nieuwbouwwoningen of grondige renovaties. 

 

 

Voor- en nadelen: 

+ Eenvoudig te installeren: er moeten geen grote werken gebeuren om een lucht-water 

warmtepomp te installeren. Hierdoor geniet je ook van lage installatiekosten. Een 

installatie gebeurt doorgaans op één dag. 

+ Energiezuinig: heeft een minder hoge temperatuur nodig dan de meeste 

verwarmingsketels om hetzelfde warmtegevoel te creëren. Bovendien haalt deze 

warmtepomp tot drie kwart van de benodigde energie uit de natuur. 

+ Milieuvriendelijk: geen gebruik van fossiele brandstoffen. Combineer je de installatie 

met zonnepanelen, dan ben je volledig energie onafhankelijk en gebruik je 100% groene 

stroom. 

– Rendement afhankelijk van buitentemperatuur: hoe warmer het buiten is, hoe minder 

de pomp moet bijspringen om het water te verwarmen. Bij temperaturen onder de 3°C 

ligt het rendement van de lucht-water warmtepomp een stuk lager dan bij andere 

warmtepompen. Het is dan ook belangrijk om te kiezen voor een model met voldoende 

capaciteit zodat je ook tijdens de koude wintermaanden kan genieten van een 

aangename warmtespreiding. 

Deze installatie is een optie om toe gaan passen in ons kantoor. 
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4.6  Installatietechniek 
 

LBK (luchtbehandelingskast) 

De volgende installatie is ook te vinden op het Technova college, een 

luchtbehandelingskast systeem. Hierover is het volgende te vinden 

Een luchtbehandelingskast is een installatie voor de centrale ventilatie en wordt veelal 

gebruikt in de utiliteit zoals kantoren, bedrijfspanden, ziekenhuizen en openbare ruimten. 

Luchtbehandelingskasten voeren verse lucht aan en voeren de vervuilde binnenlucht 

weer af. Tijdens het transport van de lucht door de luchtbehandelingskast wordt de 

toevoerlucht gezuiverd door een filter en wordt daarna “behandeld”. 

 

De meeste luchtbehandelingskasten zijn voorzien van een warmtewisselaar. De 

warmtewisselaar zorgt dat de warmte van de vervuilde binnenlucht wordt 

teruggewonnen en afgegeven aan de verse toevoerlucht. Het thermische rendement 

van warmtewisselaars kan oplopen tot ruim 90%. Warmteterugwinning in 

luchtbehandelingskasten wordt veelal gedaan door een tegenstroom wisselaar of een 

warmtewiel. Tevens is het mogelijk om met een luchtbehandelingskast het vocht uit de 

luchtafvoer terug te winnen in de toevoerlucht. 

 

Optioneel kan een luchtbehandelingskast de toevoer lucht nog extra verwarmen of 

koelen middels koel- en verwarmingsbatterijen. 

 

Luchtbehandelingskasten worden veelal in een technische ruimte of op het dak 

geplaatst. 
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4.7  Installatietechniek 
 

WKO (warmte- koudeopslag) 

WKO is een vorm van energieopslag in de bodem. Warmte Koude Opslag (WKO) is een 

duurzame methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de 

bodem. De techniek wordt gebruikt om gebouwen, woningen, kassen en processen te 

verwarmen en/of te koelen. Bij de koudeopslag wordt winterkoude gebruikt voor koeling 

in de zomer. En warmte uit de zomer wordt opgeslagen voor verwarmen in de winter. Bij 

de open systemen bij Warmte Koude Opslag (WKO) wordt grondwater uit de bodem als 

energiedrager gebruikt voor koelen of verwarmen. Daarna wordt het grondwater weer in 

de bodem geïnjecteerd. 

 

Hoe werkt een WKO-systeem? 

Het principe van een WKO-systeem is simpel. Nabij het te conditioneren gebouw 

worden twee waterbronnen geboord. Eén van deze bronnen noemen we de warme-bron 

en de andere noemen we de koude-bron. 

In de winter wordt er grondwater opgepompt uit de warme-bron. Dit grondwater stroomt 

door een warmtewisselaar, welke warmte onttrekt uit het grondwater voor 

gebouwverwarming. Het afgekoelde grondwater stroomt vervolgens verder en wordt in 

de koude-bron weer geïnjecteerd in de bodem. Vaktechnisch hebben we afgesproken 

bij een WKO-systeem altijd te redeneren vanuit de koude-bron. Daarom heet dit proces 

vaktechnisch: Koude-laden. 

In de zomer wordt er koud grondwater opgepompt uit de koude-bron. Dit grondwater 

stroomt ook door de wisselaar maar nu om het gebouw te koelen. Het grondwater wordt 

hierdoor opgewarmd en vervolgens weer geïnjecteerd in de warme bron. Vaktechnisch 

hebben we afgesproken bij een WKO-systeem altijd te redeneren vanuit de koude-bron. 

Daarom heet dit proces vaktechnisch: Koude-ontladen. 

Een goed WKO-systeem dient in balans te zijn. Balans in koude- en warmtevraag uit de 

bodem. Dit om de bodem niet te verstoren. Vanaf een bepaalde capaciteit zijn hier 

wettelijke normen aan verbonden. 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

Slot 
 

Om dit rapport in het kort samenvatten zullen we een aantal punten onder elkaar zetten 

met de keuzes die we hebben gemaakt voor ons ontwerp. 

Energie opwekken: 

Zonnepanelen 

Pv-glas 

Energie opwekkende tegels 

Noodgenerator 

 

Energie opslaan: 

Tesla Powerwall accu’s. 

 

Ventilatiesysteem: 

Kantoor gebouwen - Gecontroleerd mechanisch systeem  

Koepel – geautomatiseerde ventilatieroosters 

 

Domotica: 

Gebruik maken van een automatisch domotica systeem binnen de kantoorgebouwen.  

Met deze uitwerkingen hebben we ons ontwerp energieneutraal proberen te realiseren. 

Zonder veel te uitgebreide installaties toe te passen om het energieverbruik laag te 

houden. Het domotica systeem helpt hierbij enorm om de ongebruikte ruimtes te 

beperken van energiegebruik  

Hiermee hopen wij een duidelijk beeld te geven van hoe wij het hebben aangepakt, een 

klein overzicht van de rapportage. 

 

 

 

 


