
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SMART CIRCULAIR 

Rapportage 1 SMART energie neutraal/ 

energie leverend 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle foto’s en teksten in dit verslag zijn met uiterste zorg gekozen en met toestemming van alle 

betrokken partijen geplaatst. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt. 

Door middel van druk fotokopie, microfilm, elektronisch databestand of op welke andere wijze ook, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave dient men zich tot de uitgever te wenden. 
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C O L O F O N   



 

Voorwoord  
Voor het smart circulair project dit semester hebben wij een dubbele ontwerpopgave, 

namelijk het realiseren van een ontwikkelplan voor de zorgcentrum Curamare.  

En het ontwerpen van parkeeroverkappingen/ laadpaalvoorzieningen voor de gemeente 

Hellevoetsluis en Rockanje. Het is hierbij enorm belangrijk dat de energievoorzieningen 

toepasbaar, innovatief en smart energieneutraal zijn. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat het 

energieleverend is met een hoge CO2-reductie. Op welke manier wordt energie gewekt en is 

het nog wel nodig? Hoe gaan we om met smart building plan? Hoe ligt het gebouw ten 

opzichte van de zon en wind?  

Allereerst hebben we het over de nieuwe eisen van de BENG en hoe dit toepasbaar is in de 

woning. 

Vervolgens wordt er stuk over energieleverende woning verteld. Onder deze kopje wordt er 

vooral behandeld dat we een beperkte energievraag moeten hebben, dat we meer gebruik 

moeten maken van duurzame energiebronnen en tot slot fossiele brandstoffen zo beperkt 

mogelijk moeten gebruiken.  

Het derde kopje gaat over opgewekte energie, hier komen vooral de parkeerplaatsen in 

aanbod.  

Zo behandelen we ook smart circulair, hoe we dit aanpakken en op welke manier.  

Als allerlaatst hebben we het over de ligging van de zon en de wind ten opzichte van het 

gebouw.  

Alle basis wordt in principe in dit verslag beschreven, ook is er een plan van aanpak. 
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Beng eisen 
Nu vanaf 1 januari 2021 hebben we te maken met BENG. Dit houdt in dat de aanvragen van 

de omgevingsvergunning moeten voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale 

gebouwen (BENG). Deze energieprestatie kunnen we vastzetten aan de hand van drie eisen:  

1. Maximale 

energiebehoefte in 

kWh per m2 

gebruiksoppervlakte 

per jaar. 

2. Het maximale primair 

fossiel energiegebruik, 

eveneens in kWh per 

m2 gebruiksoppervlak 

per jaar. 

3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten. 

Al deze eisen vervangen de huidige eis voor nieuwbouw genaamd EPC. Deze drie strategieën 

zorgen ervoor dat je een energiezuinig een ontwerp kan maken. Er gelden aparte eisen voor 

de nieuwbouw, wat betreft het energieverbruik verminderen. Zo is er voor de buitenkant 

van een gebouw een eis voor de zogenoemde schil, om de energiebehoefte te beperken 

(BENG 1). De resterende energiebehoefte moet zo min mogelijk worden opgewekt (BENG 2). 

Energievraag van een gebouw moet zo veel mogelijk uit hernieuwbare energie bestaan 

(BENG 3).  

Energiebehoefte 
Elk woning heeft een aparte energiebehoefte, om deze te kunnen bepalen wordt de 

energiebehoefte voor verwarming en koeling opgeteld. Hier wordt er gekeken naar: 

- De optimale kwaliteit van de gebouwschil waarbij zowel de verhouding glas ten opzichte 

van dichte gevel. 

 - De mate van isolatie 

- De mate van kierdichting (aanwezig van koudebruggen een rol speelt) 

- Vorm geometrie  

- De ligging van een gebouw zijn van belang om de energiebehoefte van een gebouw zo veel 

mogelijk te beperken.  

De BENG 1 gaat over al deze factoren. Hierbij wordt gerekend met een vastgesteld ‘neutraal’ 

ventilatiesysteem. Al deze energiebehoeftes kunnen we invullen met hernieuwbare of 

fossiele energie.  

Primair fossiel energiegebruik 
Bij beng 2 gaat het meer over de optelling van primair fossiel energieverbruik voor 

verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatoren. Bij utiliteitsbouw (gebouwen 

om in te werken) telt het energieverbruik voor verlichting en voor bevochtiging mee.  

Term Aanduiding  

Nieuwbouweisen voor de maximum 
energiebehoefte in kWh per m2 
gebruiksoppervlakte per jaar (kWh/m2. Jr) 

BENG 1  

Nieuwbouweisen voor het maximum primair 
fossiel energiegebruik in kWh per m2 
gebruiksoppervlakte per jaar (kWh/m2. Jr) 

BENG 2 

Nieuwbouweisen voor het minimum aandeel 
hernieuwbare energie in procenten (%) 

BENG 3 



 

Aandeel hernieuwbare energie 
Bij deze beng 3 wordt het aandeel hernieuwbare energie bepaald door de hoeveelheid 

hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie en primair fossiel 

energiegebruik. Al deze energieën zijn afkomstig uit zon, biomassa, buitenlucht en bodem. 

Bovendien vergroten ze het aandeel hernieuwbare energie.  

 

Energieleverende woning 
Een energieleverende woning is eigenlijk simpelweg in te delen in een aantal strategieën. Dit 

gaat om de volgende drie stappen die ingedeeld kunnen worden: 

Stap 1: Beperk de energievraag 

Stap 2: Gebruik duurzame energiebronnen 

Stap 3: Gebruik fossiele energiebronnen zo efficiënt mogelijk 

Beperk energievraag 
De energievraag kunnen we beperken door met veel dingen rekening te houden. Denk maar 

aan het minder gebruiken van de verwarming en het uitzetten van de koelkast als we 

bijvoorbeeld op vakantie gaan. Maar deze voorbeelden zijn nog lang niet genoeg om energie 

te beperken. Het gaat hier om bouwkundige maatregelen: 

- Gebruik van een goede isolatie speelt hier een groot rol in, door het toepassen van de 

isolatie met een hoge rc waarde beperken we ook gedeeltelijk energie. 

- Om onderbrekingen te voorkomen in een isolatielaag is het belangrijk dat we deze 

koudebruggen voorkomen. Dit kan door middel van goede constructiedetails (gevolg in 

rapportage 4)  

- Totaal gebouwmassa (bouwvolume) vasthouden van warmte en koude.  

- Vaak ontstaat er tijdens het bouwen kieren. Deze kieren kunnen ook zorgen voor veel 

energieopwekking. Om een goede kierdichting te krijgen, is het besteden van aandacht voor 

de aansluitdetails een pré. Voor voldoende verse lucht in de woning te brengen, is een 

ventilatiesysteem noodzakelijk.  

Gebruik duurzame energiebronnen 
Een van de belangrijkste duurzame bron is de zon. Door huizen te ontwerpen in een 

bepaalde constructie en het toepassen van veel glas, kunnen we al zo direct gebruik maken 

van zonnewarmte en zonlucht om de woning te verwarmen en te verlichten. In de zomer 

kunnen we deze over verhitting voorkomen door gebruik te maken van maatregelen zoals: 

zonnewering en overstekken. Verder kunnen we zonne-energie gebruiken om middels een 

zonneboiler alle water te verwarmen. Via fotovoltaïsche cellen kunnen we op deze manier 

elektriciteit op wekken.  



 

Gebruik fossiele energiebronnen zo efficiënt mogelijk 
Al deze fossiele energiebronnen zijn afkomstig van de grond, zijn niet duurzaam en kunnen 

ook nog eens uitgeput raken, om deze probleem te voorkomen moeten we zo min mogelijk 

gebruik maken van fossiele energiebronnen. Hoewel het gedeeltelijk duurder is, kunnen we 

wellicht ons gebruik in duurzame energiemanieren verhogen. Maar hoe kunnen we fossiele 

energiebronnen zo veel mogelijk beperken? Na de besparing van de energie en het gebruik 

maken van hernieuwbare energie, besteden we aandacht aan de verwarming, warm 

tapwater, koude en ventilatie. Het gebruik maken hiervan moet op zo een efficiënt mogelijk 

manier werken. 

Met het verwarmen kunnen we gebruik maken van Hoog-Rendement (HR-) ketels. Zo zijn er 

systemen voor Laag Temperatuur Verwarming, in andere woorden (LTV). Met de verlichting 

kunnen we gebruik maken van Ledverlichting (energie-efficiënte).  

Het is heel belangrijk om bij de energieleverende woning rekening te houden met het 

energieverbruik. Als deze energieverbruik laag is, kan het verbruik van fossiele 

energiebronnen door de opgewekte hernieuwbare energie gecompenseerd worden.  

Opgewekte energie 
Voor ons ontwerp was een van de eisen het ontwerpen van een parkeerplaats en een 

overkapping hiervan. Onze bedoeling met deze overkapping is dat het zonne-energie opwekt 

en deze manier kunnen we gebruiken voor de Vliet.  

 

Het gemiddelde aantal zonuren is de laatste jaren gestegen. Dit is natuurlijk voordelig bij een 

goed vooruitzicht voor het rendement van de zonnepanelen. Meer zonuren leidt uiteraard 

voor een hogere opbrengst. Een deel van deze energie gaat terug naar de netbeheerder. Als 

we alleen maar zonne-energie gebruiken voor deze overkapping, zouden we deze energie 

moeten opslaan in een batterijcontainer. De batterijcontainer zorgt voor veel brandbaarheid 

en dat is niet toepasbaar met de omgeving van de Vliet.  

Ook willen we de netbeheerder niet te veel overbelasten met energie, wat we te veel 

teruggeven. Dus daarom gaan we voor een duurzame manier, hierbij speelt de verlichting 

een groot rol. De laadpalen hebben lichtjes die we hiervoor kunnen gebruiken. 



 

 
 

Smart building  
Tegenwoordig ontkomen we er niet meer aan, de smartphone. Alle zaken worden online 

geregeld en bovendien is een groot deel van de bevolking in het bezit van een smartphone 

en ook is het een van de meest bijgedragen spullen. Het meest relevante manier hiervoor 

leek voor ons de app Domotica. Domotica is eigenlijk een bruikbaar systeem, die veel dingen 

voor ons op afstand regelt. Denk hierbij maar aaneen:  

- Koffiezetapparaat. 

- Slimme thermostaat. 

- Voorprogrammeren van wasmachine of oven. 

- Bewegingssensoren voor verlichting of 

deuren. 

- Via de smartphone een serie streamen op de 

tv.  

 

Ten eerste zorgt deze Domotica voor veiligheid. Veiligheid is een van de belangrijkste 

redenen wat men zoekt bij het wonen. Ten tweede is het veel efficiënter in energieverbruik. 

Tot slot voorkomen we een hoop in het financiële gedeelte. We zijn mensen en vergeten 

vaak een hoop, daarom is het handig om deze dingen op afstand te kunnen beheren.  

Ten opzichte van de zon 
Tijdens dit onderdeel hadden we de standaard vuistregel in onze 

gedachte. ‘’Zonrijke westen en het koude noorden.” Het is 

belangrijk dat de grond toelaat om een woning te bouwen die 

open is naar het zuiden en eerder gesloten naar het noorden, 

hierbij moet er ook rekening mee gehouden dat hoge 

bebouwingen ook niet ervoor zorgen dat zonlicht belemmerd 

wordt. Onze achterliggende gedachte was meer dat we de 

leefruimtes aan de zuidzijde en de ruimtes waar je minder 

vertoeft aan de noordkant een plekje geven.   

Ons gebouw is ontworpen op basis van de ligging van de zon, hier 

heb je ook natuurlijk een aantal voordelen in: 

Meer daglicht > Minder gebruik maken van zowel lampen als andere lichten > Dit zorgt er 

ook eigenlijk gelijk voor dat je dus minder energieverbruik hebt > voordeel in het financiële 

gedeelte. 

Goed voor de gezondheid > Je wordt vaak klaarwakker, je voelt je prettiger, zonlicht zorgt 

ervoor dat je meer energie hebt in de ochtenden en tot slot ben je ook nog eens meer alert.  



 

Windenergie boom  

  
De windboom heeft een hoogte van 11 meter en is voorzien van 36 kleine verticale turbines. Deze 
turbines gaan draaien door de wind en produceren zo op een zeer rustige en fraaie manier energie. 
De windboom heeft een vermogen van 3.1 kW en levert al energie bij zeer weinig wind (2 beaufort). 
Het vermogen is niet spectaculair maar je krijgt er dan ook een waar kunstwerk voor terug en ook 
nog eens een boom die in de winter groen blijft.  

Voordelen  Nadelen  

Het ziet er goed en mooi uit.  Het is een vrij nieuwe techniek dus het 
plaatsen van de bomen zullen nog vrij 
ingewikkeld zijn .  

De “bladeren” blijven groen.    

Het levert groene energie op.    

Het levert energie op bij zeer weinig wind    

Het geeft het goede voorbeeld van de toekomst    

  
Veel deskundige hebben hier onderzoek naar gedaan. Ook zij vermelden dat deze bomen “de nieuwe 
toekomst zijn” dat je dit soort bomen in 2030 overal in de steden kunt vinden.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Verdere toelichting van de bomen  
Bij de voor- en nadelen heb ik een aantal punten vernoemt. Het aantal voordelen is sterk in de 
meerderheid, 1 van die voordelen zijn dat het groene energie oplevert. Hier staat tegen over dat het 
ook heel veel andere fossiele brandstoffen bespaard, zoals benzine en steenkool.   
  
Ik heb onderzoek gedaan naar hoeveel kilo steenkool en hoeveel liter benzine je per jaar kan 
besparen met het gebruik van bomen.  
  
Per boom bespaar je 864 kilo aan steenkool per jaar en 615 liter aan benzine. Dit is al een zeer goede 
reden om deze bomen te gebruiken.   
L'arbre à vent est composé de 3 troncs en acier qui s'articulent en branches plus petites sur lesquelles 
sont fixées les 36 éoliennes en forme de feuilles. L'arbre à vent peut exploiter tous les types de vent, 
des brises douces aux puissantes rafales de vent dans les environnements urbains et ruraux.  
  
Hierboven legt het Frans bedrijf uit dat de windboom is samengesteld uit 3 stalen stammen die 
uitlopen in kleinere takken waarop de 36 bladvormige windturbines zijn bevestigd. De Wind Tree kan 
alle soorten wind benutten, van zachte briesjes tot krachtige windstoten in zowel stedelijke als 
landelijke omgevingen.  
  
Ook met een zacht briesje zijn deze bomen zeer effectief. Dus vooral in een wind achtig land als 
Nederland zullen deze bomen enorm veel energie opleveren.   
  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  



 

Productomschrijving  

  



 

Bewijs van het succes  

  

De eerste windboom van Nederland in Heeswijk-Dinther  
  
  

  
  
  
Heeswijk-Dinther (Bernheze): De windboom komt uit Frankrijk en is de allereerste op Nederlandse 
bodem. Krief, die de voorbije dagen in Heeswijk-Dinther was om de plaatsing te begeleiden: ,,Er 
staan er ongeveer veertig nu, in Frankrijk zelf en in Zwitserland, Gibraltar en de Verenigde Staten.’’  
  
Op verschillende plekken in Nederland staan al ‘zonnebomen’ die zonne-energie omzetten in 
elektriciteit. Een boom die windenergie omzet in stroom is echter nog nieuw. De elf meter hoge 
windboom werkt op kleine, verticale dynamo’s 'bladeren' die aan de takken hangen en zelfs bij 
weinig wind stroom generen.  
  
Backaert is van Terra-Trans, een Vlaams-Brabantse handelsmaatschappij die nu ook in 
windenergiebomen gaat doen. Chris Ploegmakers, directeur van 
het Osse aannemingsbedrijf Ploegam, heeft er zowat persoonlijk voor gezorgd dat de in 2016 
beloofde windboom nu eindelijk echt in Heeswijk-Dinther staat.  
  
,,Dit heeft veel, heel veeI tijd gekost‘’, benadrukte Chris Ploegmakers bij de overhandiging samen met 
wethouder Rien Wijdeven. Eind 2015 al zag hij de ‘Wind Tree’ in Parijs, toen daar het internationale 
Klimaatakkoord getekend was. Hij wilde zo'n stalen boom vol windmolentjes naar Nederland halen, 
naar Dinther waar zijn bedrijf net een nieuwe ontsluitingsweg bouwde.  
  
Echter van snelle levering was geen sprake. Volgens Ploegmakers omdat de Franse professor die de 
Wind Tree bedacht wel een goede ontwerper is maar geen echte handelsman. Van verkoop kwam 
het amper de voorbije jaren. Juist dát willen Ploegam en Terra-Trans nu samen gaan doen. Backaert: 
‘’Over een jaar moeten er tien in Nederland staan plus nog eens tien in Vlaanderen.’’  
  
  
  



 

In dit artikel heb je gelezen dat de allereerste windboom is geplaatst in Nederland. Dit is allemaal 
begonnen in Parijs met 2 bomen als proef. Maar na groot succes heeft het bedrijf besloten om deze 
duurzame monsters massaal te produceren. Dit artikel is 17 september 2019 geschreven door “Thuis 
in het nieuws” hierin heeft de CEO van de windboom (Backaert) vermeld dat hij binnen een jaar het 
aantal windbomen in Nederland wilt ver tien voudigen. Ook wij willen het project “vliet 4” voorzien 
van deze natuurvriendelijk en futuristische bomen.  
 

 Flexpanelen  

  

voor het project in Rockanje willen we de parkeeroverkappingen 

voorzien van flexpanelen, Het ontwerp bestaat grotendeels uit een 

stalen constructie, boven op de parkeeroverkapping komen 

lichtpanelen wat flexibel met het golvende ontwerp kan buigen.  

De zonnepanelen hebben geen glazen deklaag en hebben geen 

aluminium frame nodig. Hierdoor zijn ze ook lichter van gewicht. Het 

rendement van deze zonnepanelen is hetzelfde als normale panelen. 

De zonnepanelen helpen met de energietransitie.  

 

https://www.change.inc/energie/zonnecellen-singapore-gewicht-

helft-zwakke-daken-36355 
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