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Inleiding 
Het voormalige Phillipsterrein in Roermond wordt gerenoveerd en opnieuw ingericht. Het doel van 

de renovatie is om er weer een levendig gebied van te maken. Op het terrein komen woon- en 

werkvoorzieningen, culturele voorzieningen en een ontmoetingsplek. 

In gebouw Z komt een ontmoetingsplek, bijeenkomsthal en een museum. Gebouw Z moet 

daarom een voorbeeld worden van het gehele terrein qua duurzaamheid.  

In dit rapport ga je lezen over het circulaire ontwerp van gebouw Z. Tijdens het ontwerp is er 

rekening gehouden met flexibel, modulair, lucht dicht en damp open bouwen. 

Bij circulair bouwen wordt er nagedacht over de herbestemming van een gebouw over 10 tot 15 

jaar. Daarnaast wordt er gekeken naar materialen om deze in de kringloop te houden en het 

gebruik van natuurlijke biobased materialen. Echter blijft ons gebouw maar tijdelijk (5 jaar) staan, 

hier moest dan ook rekening mee worden gehouden. 

Vervolgens wordt er gekeken waar de materialen in het gebouw zitten, of ze in eigendom zijn of 

in lease. Deze materialen moeten achteraf ook makkelijk kunnen worden gedemonteerd en 

hergebruikt.  

In de omgeving wordt er gekeken naar cradle to cradle, zijn er gebouwen die gesloopt worden, 

waarvan er materialen hergebruikt kunnen worden. De materialen die gebruikt worden dienen een 

lage milieubelasting te hebben.  

Voor het gebouw is er een flexibel concept  bedacht, wat modulair en verplaatsbaar/drijvend is. En 

tegelijkertijd is er met het ontwerp rekening gehouden met het hergebruik van warmte/koeling.  
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1. Biobased bouwmaterialen 
Een biobased materiaal is een product dat in zijn geheel of gedeeltelijk gemaakt is van een 

biogeen materiaal, dit betekent dat ze gemaakt zijn van hernieuwbare bronnen.  

1.1 Isolatie 

Gutex Thermoflex (houtwolisolatie) 

Houtwol isolatie wordt ook wel houtvelisolatie genoemd. Houtvezelplaten bestaan voor ca. 85-

95% uit gedroogde en samengeperste houtvezels. Het isolatiemateriaal bestaat uit geproduceerd 

in een innovatief droog procedé.  

TOEPASSING: 

De Gutex Thermoflex is dankzij de grote flexibiliteit goed te verwerken, waardoor het optimaal 

tussen daksporen, stijl- en regelwerk en balklagen past, maar ook in wanden en plafonds. Gutex 

Thermoflex biedt de perfecte combinatie van bouwfysische eigenschappen: Bescherming tegen 

kou, hitte, geluid en vocht. 

TOEPASSINGSGEBIEDEN: 

- Binnen 

- Isolatie tussen sporen/kepers 

- Isolatie voor holle ruimtes van wanden in 

houtskeletbouw 

- Isolatie tussen houten balkenplafonds 

- Isolatie voor installatiezones 

- Isolatie voor buitengevel 

 

TECHNISCHE GEGEVENS: 

Aanduiding:     houtvezelisolatiemat 

Afmeting:     1350 x 575 mm 

Volledige samenstelling:   houtvezels, polyolefinvezels 6 %, ammoniumpolyfosfaat 8 % 

Productieprocedé:    droog procedé 

Specifieke warmtecapaciteit:   2100 J/(kg∙K) 

Ruwe dichtheid:   (ca.) 50 kg/m³ 

Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat: ≥ 1,0 kPa 

Waterdamp-diffusieweerstandswaarde  μ: 3 

Nominale warmtegeleidingswaarde: λD = 0,036 W/(mK)  

Lengtegerelateerde doorstromingsweerstand: ≥ 5 kPa∙s/m² 

Milieuklasse:    1a 

Schaduwkosten:   €0,30 

Vochtbestendigheid:   Vochtregulerend 

Brandwerendheid Euroklasse volgens EN 13501-1: E 

Biologisch afbreekbaarheid:  composteerbaar 
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VOORDELEN: 
- Vervaardigd uit natuurlijke houtvezel (FSC & PEFC gecertificeerd); 

- Flexibele isolatiemat: buigzaam en aanpasbaar; 

- Hoge isolatiewaarde, dampdiffusie open, sterk geluidwerend; 

- Randafwerking: stomp; 

- Toepassing: eenvoudig te klemmen tussen balken en metal-stud profielen. 

- Hitte bescherming in de zomer, goede isolatie in de winter 

- Recyclebaar, composteerbaar 

- Bouw biologisch product 

- Vochtregulerend 

 

NADELEN: 
- De hermetisch dampdichte binnenzijde kan allen naar buiten vocht uitwassen. 

- Hoge ontvlambaarheid 

 

FINANCIËLE KANT: 

Een Gutex Thermoflex pak van 80mm / 4,66m² (6 stuks) / Rc 2,22 W/(mK):   € 56.00 

Een Gutex Thermoflex pak van 100mm / 3,10m² (4 stuks) / Rc 2,78 W/(mK):   € 46.50 

Een Gutex Thermoflex pak van 120mm / 3,10m² (4 stuks) / Rc 3,33 W/(mK):   € 56.00 

Om een Rc waarde van 4,70 W/(mK) te behalen bij een gevel dienen er minimaal 2 platen van 

80mm te worden gebruikt.   
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1.2 Plaatmateriaal 

Nowood plaatmateriaal wordt geproduceerd op basis van de unieke Resysta receptuur, een 

innovatief en uniek biobased hybride composiet-materiaal. 

De grondstoffen zijn biologisch restafval; 60% rijstvlies, 22% uit zout en 18% minerale oliën. De 

platen zijn in diverse plaatdiktes, onbewerkt of geschuurd 

 

 

 

 

 

TOEPASSINGEN: 

- Gevelbekleding en Eyecatchers 

- Meubelen/objecten voor buiten 

- Terrasbedekking 

- Scheepsdekken met een uitstraling als een teakdek 

- Wellnes ruimtes en natte ruimtes 

- Stand- en decorbouw 

- Speeltoestellen pretparken 

- Badkamermeubelen 

- Bekledingen van campers, boten en caravans 

 

TECHNISCHE GEGEVENS: 



7 

Gebouw Z – TB43ABIBO – Gilde Opleidingen 

VOORDELEN: 
- Milieuvriendelijk 

- Geen vochtopname 

- Langere levensduur  

- Leverbaar in brandwerende uitvoeringen en diverse kleuren 

- UV- en weerbestendig 

- Antislip-eigenschappen 

- Zeer onderhoudsarm 

- Splintert niet 

- Makkelijk verwerkbaar 

 
FINANCIËLE KANT: 

 

Een paneel van 1m² kost €144,- zonder btw en afwerking. Wanneer je de plaat laat afwerken kost 

dit €8,- 
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2. Cradle to cradle 
 

2.1 Wat is cradle to  cradle  

Cradle to cradle is eigenlijk dat grondstoffen worden hergebruikt zonder hun waarde te verliezen 

op deze wereld. Ter maten we verder gaan worden grondstoffen steeds schaarster dus uiteindelijk 

moeten we op de wereld naar dit concept toe. 

2.2 Hoe gebruiken wij cradle to cradle ? 

Op de bredeweg in roermond worden deze huurwoningen gesloopt. Hierbij kunnen wij 

verschillende materialen van hergebruiken zoals de kozijnen,ramen en de bakstenen. De meeste 

muren van deze huurwoningen worden vermaalt tot stol deze kan worden gebruikt onder de 

aanleg van de nieuwe wegen en wandelpaden op het project de weerstand. Maar er kunnen ook 

muren bewaard worden zodat de sbakstenen er een voor een uit worden gehaald en deze 

gebruikt kunnen worden voor nieuwe buitenmuren bij gebouw z.  
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3. Ontwerp 
In ons ontwerp hebben we de materialen toegepast die we van te voren gekozen hebben. Deze 

zijn zo als te zien toegepast in het interieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

Gebouw Z – TB43ABIBO – Gilde Opleidingen 

4. Modulair, verplaatsbaar 

4.1 Quickpanell binnenwanden 

TOEPASSING: 

Voor het toepassen van binnenwanden in gebouw Z, is het makkelijk als deze snel op te bouwen 

zijn, maar ook gemakkelijk afbreekbaar en hergebruikt kunnen worden. Een toepassing zijn de 

Quickpanell wanden en Dividers. Quickpanell zijn circulaire paper-based wanden en dividers. Met 

snelle modulaire montage met maximale designvrijheid en minimaal materiaalgebruik. 

Met de re-montabele kartonnen elementen kunnen modules voor kantoorinrichting worden 

samengesteld zoals dividers, flexwalls en cubes. De modules zijn blijvend aanpasbaar waardoor de 

indeling van de werkvloer altijd kan worden aangepast zonder bouwkundige ingrepen. 

De kartonnen elementen zijn lichtgewicht waardoor deze gemakkelijk verplaatst kunnen worden. 

Dankzij de vouwbare kartonnen kern kunnen de elementen compact en plat worden 

getransporteerd. Bij montage wordt het element uitgevouwen en ontstaat een volwaardige 

wandmodule. De wanden kunnen vrijstaand worden geplaatst met behulp van een dividersteun. 

De circulaire wanden worden gemaakt op basis van een vouwbare kartonkern. De kern wordt 

voorzien van ECOR plaatmateriaal waardoor een wandelement ontstaat. ECOR is een technologie 

die organische vezels omzet in hoogwaardige panelen. Hiervoor wordt enkel water, druk en 

warmte gebruik. Deze vezels zijn afkomstig van oud golfkarton, oude kranten, kantoorpapaier.  

TOEPASSINGSGEBIEDEN: 

- Interieur modules voor kantoor en projectinrichting 

- Binnenwanden 

- Dividers 

- Werkplekscheiding 

 

TECHNISCHE GEGEVENS: 

Vouwbare kern:    Kraftliner bruin golfkarton 

Element breedte:    600 mm 

Element hoogt:     300-2700 mm 

Wanddikte:     100 mm 

Dikte plaatmateriaal:    12 mm 

Breedte kartonkern:    76 mm 

Transportdikte:     30 mm 

Plaatmaterialen:    karton, gips, MDF, decor 
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VOORDELEN: 
- Re-montabele elementen voor een doorlopend aanpasbare 

werkvloer 

- Lichtgewicht kartonelementen, compact en eenvoudig te 

verplaatsen 

- Flexibele oplossing om akoestiek en werkvloerindeling te 

optimaliseren 

- Verschillende soorten plaatmateriaal (Massief karton, gipsplaten, 

MDF 12-16 mm, MDF ST, MDF FR en MDF MR ) 

- Compact in logistiek en opslag 

- Recyclebaar en herbruikbaar 

- Afwerkmogelijkheden 

- Mogelijkheid tot isoleren 

- Geschikt voor tijdelijke bouw 

- Biobased  

 

NADELEN: 
- Minder geschikt voor een permanente oplossing 

 
FINANCIËLE KANT: 

Quickpanel €60 euro per m². 
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4.2 Groene binnen plantenwand verplaatsbaar 

Naast een groene buitengevel, kan er tegenwoordig ook gekozen worden voor een groene 

binnengevel of plantenwand.  

 

De luchtkwaliteit in een gebouw wordt beoordeeld op drie 

variabelen: temperatuur, vocht en CO2. 

Steeds meer wordt er onderkend dat Vluchtige Organische 

Stoffen (VOS of VOS – Volatile Organic Compounds) zoals 

rook, kookgeuren en stoffen van buiten ook invloed hebben 

op de luchtkwaliteit. VOS kan bovendien afkomstig zijn van 

bouwmaterialen, meubilair en diverse apparaten. De 

binnenlucht die we dagelijks inademen heeft een 

overweldigende invloed op het menselijk functioneren. Het is 

vastgesteld dat VOS schadelijk is voor de gezondheid, het 

comfort en het welzijn van de aanwezigen. Om dit op te 

lossen kunnen er plantenwanden worden toegepast in een 

gebouw. Planten zijn in staat deze schadelijke stoffen op te 

nemen en af te breken.  

 

TOEPASSING: 

De LifeMCC is een voorbegroeide flexipanels, een gepoedercoate aluminium omlijsting, met een 

geïntegreerd waterreservoir en automatisch irrigatiesysteem die de beplanting gedoseerd voorziet 

van water. Een ingebouwde waterniveausensor geeft een akoestisch signaal wanneer het 

waterniveau te laag komt te staan. De verplaatsbare plantenwand kan in elke ruimte toegepast 

worden als roomdivider of als muurdecoratie.  

Het onderhoud is minimaal en bestaat uit het regelmatig bijvullen van het waterreservoir -

minimaal 1 keer per maand, het geven van voeding, snoeien van de planten en verwijderen van 

dood blad.  

TOEPASSINGSGEBIEDEN: 

- Binnenklimaat verbeteren 

- Roomdivider 

- Verminderen akoestiek 

- muurdecoratie 

 

TECHNISCHE GEGEVENS: 

Hoogte:    1968 mm 

Breedte:    1350 mm 

Diepte:     500 mm 

Inhoud waterreservoir:   68 liter 

Stekkeraansluiting:   230 V 

 

VOORDELEN: 
- Verminderd omgevingsgeluid 

- Verhoogt gevoel van well-being 

- Gezond binnenklimaat 
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5. Warmte/koeling 

5.1 Energie opwekker: warmtepomp lucht-water 

TOEPASSING: 

De werking van de lucht/warmtepomp is in principe hetzelfde als van een koelkast, maar dan 

omgekeerd. De warmtepompen van Nefit Bosch bestaan uit twee delen: een binnenunit en een 

buitenunit. 

De buitenlucht wordt met de ventilator van de buitenunit aangezogen. Hierbij passeert het een 

warmtewisselaar (de verdamper) die is gevuld met een koelmiddel. Dit koelmiddel verdampt met 

behulp van de warmte uit de buitenlucht. De ontstane damp wordt door een compressor 

samengedrukt, waarbij energie vrijkomt. Deze energie wordt in de vorm van warmte via een 

tweede warmtewisselaar in de binnenunit (de condensor) afgegeven aan het water van de 

verwarmingsinstallatie. Op warme dagen kan de werking als het ware worden omgekeerd. 

De warmtepomp is Enviline All-Electric met een MonoBlck 5.0 E-S 

Een warmtepomp (lucht/water) is onderhoudsarm, maar niet onderhoudsvrij. Tijdens onderhoud 

wordt er door een onderhoudsmonteur gecontroleerd op het meten van 

koudemiddeltemperaturen, overstortventiel, het inspecteren en reinigen van wisselaars, waterfilter, 

vuilafscheider en/of ventilatoren. 
 

TOEPASSINGSGEBIEDEN: 

- Verwarmen 

- Wandverwarming  

- Vloerverwarming  

- koelen 

 

TECHNISCHE GEGEVENS: 

Vermogen:   5 

Koelvermogen:   5.9 

Geluidsniveau:   40 dB 

COP:    4.6 

Koeling:   tot 18 graden Celsius 

Energielabel:   A++ 

 

VOORDELEN: 
- Energiezuinig, lage energieverbruik 

- Radiatoren zijn overbodig 

- Hoog warmtecomfort 

- Voordelig voor de gezondheid 

- Vloerverwarming is geruisloos 

- Eenvoudige installatie 

- Snelle en efficiënte koeling 

- Milieuvriendelijk 

 

NADELEN: 
- Laag rendement bij koud weer 

- Extra verwarming nodig 
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FINANCIËLE KANT: 

Een lucht-water warmtepomp begint met kosten (incl. plaatsingskosten) vanaf €7500 euro.  
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5.2 Energie afgiftesysteem: Lage temperatuur vloerverwarming 

TOEPASSING: 

Lage temperatuurverwarming is eigenlijk niets anders dan gewone verwarming: je verwarmt je huis 

net als anders met radiatoren, convectoren of vloerverwarming (eventueel wandverwarming). Er is 

één verschil: de temperatuur van het water dat door je radiatoren of verwarming stroomt, is lager 

dan je gewend bent. Door de lagere temperatuur heeft het systeem een groter oppervlak nodig 

om toch voldoende warmte af te kunnen geven. 

De aanvoertemperatuur van het water bij een lage temperatuurverwarming is maximaal 55 graden 

Celsius. Terwijl dit bij een gewone centrale verwarming kan oplopen tot 80 graden.  

Om de vloerverwarming optimaal te laten presteren, wordt er geadviseerd dit eens in de vier jaar 

te doen. Dit voorkomt dat uw vloerverwarming verstopt raakt en de vloer niet meer op de juiste 

temperatuur komt. Voor het onderhoud wordt de vloerverwarming met speciale apparatuur 

gespoeld door een bedrijf.  

TOEPASSINGSGEBIEDEN: 

- Verwarmen 

- Koelen 

 

TECHNISCHE GEGEVENS: 

Aanvoertemperatuur:     Maximaal 55 graden Celsius 

Vloerverwarming:    Tussen de 35 en 55 graden Celsius  

 

VOORDELEN: 
- Zuiniger verwarmen 

- Gelijkmatige warmtespreiding 

- Gezondere lucht 

- Praktisch  

- Geen stofverplaatsing en een relatief vochtige lucht 

 

NADELEN: 
- Relatief langzame opwarming 

- Goede isolatie vereist 

 
FINANCIËLE KANT: 

Een lage temperatuurverwarming kost al gauw zo’n € 5000.  
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6. Criterium circulair ontwerpen met betrekking tot de 

weerstand te Roermond 
Dave Klinkerberg - Angelique van Dongen - Stef Hennissen 
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Bij circulair bouwen denken we nu al na over de herbestemming van de weg en omgeving over 10 tot 15 jaar 

en natuurlijk aan materialen in de kringloop houden, gebruik van natuurlijke bouwmaterialen. 

 

Daarom willen we zoveel mogelijke biobased bouwmaterialen gebruiken. Maar wat zijn biobased 

bouwmaterialen. Een strikte definitie van biobased bestaat niet, maar het gaat in alle gevallen om natuurlijke, 

hernieuwbare grondstoffen. Denk hierbij aan hout, schapenwol maar ook aan grind. 

6.1 Biobased 

Maar onze wegen zijn bijna altijd van beton, klinkers of van asfalt. Deze materialen zijn niet biobased. 

Daarom gaan we naar de omgeving kijken.  

6.2 Biobased-lantaarnpaal op zonne-energie 

Ten eerste gebruiken we een biobased-lantaarnpaal op zonne-energie. Deze lantaarnpaal is gemaakt van 

een combinatie van biohars en natuurvezels. De hars bestaat voor 30% uit plantaardige grondstoffen. De 

lantaarnpaal is in totaal 65% biobased. Dit komt onder meer doordat de lantaarnpaal ledverlichting heeft en 

volledig op groene energie werkt. Zo hoeven we ook een stroomnet aan te leggen. Wat ook CO2 bespaard. 

6.3 Biobased beschermer 

Ook is een Biobased beschermer voor lantaarnpalen. Ieder jaar raken lantaarnpalen beschadigd, vaak tijdens 

maaiwerkzaamheden. Hierdoor gaan ze 5 jaar korter mee en zijn er vaker reparatie nodig. Reparatie 

verhogen onze CO2 uitstoot. Deze beschermers zijn gemaakt van bio-plastic. Deze scherm kan wel tot 6 kg 

CO2 vasthouden. Tussen de beschermer en de lantaarnpaal ontstaat ruimte op bloemen neer te zetten. 

Hiermee voorziene we bijen van voedsel. 

6.4 biobased-bankjes 

Langs ons wandelpad plaatsen we biobased-bankjes. Veel straatmeubilair wordt gemaakt van niet-

herbruikbare grondstoffen, zoals plastic op basis van olie, beton of staal. We maken het straatbeeld 

duurzamer door bankjes te maken van planten, zoals bermgras. Planten vormen een onuitputtelijke 

grondstoffenbron. Een ander voordeel is dat het meubilair koolstofdioxide (CO2) opslaat. De bankjes worden 

gemaakt van reststromen, zoals gras uit wegbermen of overgebleven tomatenplanten na de oogst. Hieruit 

halen we vezels, die we mengen met een bindmiddel (een soort lijm). Nadat het mengsel hard geworden is, 

is het geschikt om bijvoorbeeld een bankje van te maken. 

6.5 Hergebruik 

Als we terug gaan kijken naar de wegen zien we dat we materialen kunnen hergebruiken. Alle materialen zijn 

in eigendom van de Matzinger. Deze materialen zijn ook makkelijk te hergebruiken. 

 

We nemen bijvoorbeeld de gebakken klinkers vanuit de parkeerplaats. Die nog zeer goed in staat zijn en 

brengen deze aan op de hoofdweg. De beton klinkers vanuit de hoofdweg gebruiken we dan weer voor de 

parkeerplaats. Deze zien er niet meer mooi uit maar zijn goed genoeg voor de parkeerplaats. Zo kunnen we 

zonder extra stenen in te kopen een nieuw, mooi en stak uiterlijk creëren. 
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6.6 Materialen met een lage milieubelasting 

Bestrating 

Hergebruik in originele staat 

We hergebruiken zoveel mogelijk materialen die we eruit halen, zoals de betonklinkers die origineel in de 

hoofdweg zaten hergebruiken in de rotonde in het overrijdbare gedeelte. De gebakken klinkers op het 

parkeerplaats in de hoofdweg hergebruiken. Het enige hieraan wat het milieu belast is het aanbrengen en 

verplaatsen van de klinkers, maar alle materialen worden hergebruikt. 

Als alternatief voor de betonelementen met cement kan LC3 zijn 

sinds: 

Het klei gebuikt in plaats van cement 

Gebruikt lagere temperaturen om het op te warmen 

Goedkoper op lange termijn 

 

Gebakken klinkers 

Het is een materiaal die al een tijdje bestaat en gebruikt wordt. Tocht wordt 

eerder de betonnen klinker gebruikt, omdat het een goedkoper prijs heeft op 

kortere termijn. 

Gebakken klinkers hebben een langere levensduur, waardoor ze in vergelijking 

met betonnen klinkers op lange termijn goedkoper zijn. 

Hierdoor blijven ze langer mooi uit zien.  

 

6.7 Modulair, verplaatsbaar/drijvend 

In principe kan je in de infra alle onderdelen vervangen door nieuwe onderdelen, want je hebt voor veel 

dingen al standaard maten.  

Asfalt 

Alternatief plastic weg  

Bij de Plastic Road worden nieuwe 

lichtgewicht wegdelen gemaakt uit 

plastic afval. Die elementen zijn hol 

waardoor er makkelijk leidingen en 

kabels doorheen kunnen lopen. Ook 

kan het dienen om overtollig 

regenwater tijdens hoosbuien in op te 

vangen. 

 

Omdat ze licht zijn heeft de aanleg van zo’n weg minder impact op het milieu. Als de weg is versleten, is die 

weer te recyclen stellen de initiatiefnemers. 

https://www.mo.be/analyse/klimaatvriendelijk-cement-bestaat-dat
https://www.mo.be/analyse/klimaatvriendelijk-cement-bestaat-dat
https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/370121/plastic-weg-als-alternatief-voor-asfalt#:~:text=Wegen%20kunnen%20van%20hernieuwbaar%20plastic,PlasticRoad%20samen%20te%20gaan%20ontwikkelen.
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Recyclebaar 

• Lichtgewicht 

• Water opvangen 

 

Drempel 

Verplaatsbare drempel van rubber. 

• Afmetingen aanpasbaar 

• herbruikbaar  

 

6.8 Warmte/koeling hergebruik 

Asfalt 

warmtebron 

In de zomer wordt de vele warmte, die als gevolg 

van zonnestraling in het asfalt wordt geabsorbeerd, 

via een buizensysteem dat in het asfalt is 

aangebracht, overgedragen op water. Deze warmte 

kan direct worden gebruikt als bron voor de 

warmtepomp of worden opgeslagen in een aquifer. 

Door het asfalt te koelen zal de kans op 

spoorvorming, scheurvorming en rafeling 

verminderen. 

In de winter wordt er warm water door het asfalt gecirculeerd. Hiermee wordt het asfalt met behulp van 

hetzelfde buizensysteem verwarmd, zodat de weg geen schade ondervindt van weersomstandigheden en 

zoutstrooien niet meer nodig is. Tevens vindt er een snellere verdamping plaats van het regen- en 

dooiwater. 

Door de combinatie van temperatuurregulatie en een speciaal versterkingsregister wordt de levensduur van 

de asfalt-constructie nog eens extra verlengd. 

Zonneweg 

De middels laag asfalt is een zeer open asfalt laag, waar water in kan doorstromen aan de hoge zijde van de 

weg. Dat gebeurt onder een geringe overdruk. Door het afschot van de weg stroomt het water naar de lage 

zijde. 

Het in het asfalt opgewarmde water wordt aan de zijkant 

van de asfaltconstructie in een leidingsysteem 

opgevangen en naar een warmtewisselaar geleid. Daar 

wordt de warmte overgedragen aan een water-

circulatiesysteem dat als hier warmte wordt opgeslagen, 

dan blijft dit rond de bron aanwezig. Hierin kan warmte 

langdurig worden opgeslagen zonder grote verliezen. 

https://beuker-intercodaminfra.com/files/uploads/2020/01/VERKEER-Productblad-Modular10%C2%AE-moduLED-versie-5-2022.pdf
https://www.kodi.nl/diensten/warmtepomp-systemen/bronsystemen/asfalt/
https://www.kws.nl/dynamics/modules/SFIL0200/view.php?fil_Id=9476

