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mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.  
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Voorwoord 

U leest de rapportage “Haalbaarheid en op schaalbaarheid”. Deze rapportage is geschreven in het 

kader van de Smart Circulair ontwerp challenge. De afgelopen maanden zijn wij met een groep 

derdejaars studenten bezig geweest aan ontwerpopgave voor opdrachtgever BOEi. Vanuit BOEi de 

vraag of wij een monumentaal pand met een nieuwe functie circulair en duurzaam kunnen 

ontwerpen. Wij wensen u veel leesplezier toe. 
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Inleiding 

De afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt aan een ontwerpopgave, namelijk het ontwerpen 

van twee panden die op het Quarantaine-terrein in Heijplaat staan. Het pand is op dit moment in 

gebruik door anti-krakers. De herbestemming van het pand moet een business hotel worden. In deze 

rapportage gaan we kijken naar de manier hoe wij omgaan met energie. Hierbij komen alle 

installaties ter spraken. Het is uiteindelijk erg belangrijk dat we gezamenlijk een energie 

neutraal/terug leverend pand kunnen realiseren. Ook gaan we kijken naar de energie vraag of we 

dit zelf kunnen opwekken of moeten we van het net nog meer krijgen. Uiteindelijk gaan we het 

beoordelen met de EPC (energie prestatie coëfficiënt) om het gebouw te beoordelen. 
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Geschiedenis 

Het Quarantaineterrein te Heijplaat in Rotterdam is een rijksmonument (monument nummer: 

530104) het is gebouwd in 1930 t/m 1933 met als doel besmette zeelieden van verre handelsreizen 

per boot op te kunnen vangen. Sinds de afgelopen 3 jaar weten we inmiddels allemaal wat 

Quarantaine is en wat het inhoud. De besmette zeelui kon zodra zei hier aanmeerde richting het 

ontsmettingsgebouw en daar een reiniging proces te ondergaan. Daarna konden de zieke mensen 

naar de zieke barakken en de mensen die geen klachten hadden maar wel in aanmerking waren 

geweest met de zieke zeelui konden naar de contact barakken. 

 

 

               Indeling Quarantainestation 1933 

 

Echter is het gebouw nooit echt voor deze functie gebruikt. Door opkomst penicilline en antibiotica 

waren de tropische ziektes makkelijker te genezen en hoefden de zieke niet meer in 40 dagen 

quarantaine.  

Daarna is het gebouw nog gebruikt als doorvoer station Joodse vluchtelingen (1938), en tijdens de 

tweede wereldoorlog (1940 t/m 1945) hadden de Duitsers er een opslagvestiging/verblijf van 

gemaakt voor wapens ect. en Soldaten. Na de oorlog heeft het terrein ook nog gediend als tehuis 

voor de geestelijk zieke.  
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Heb je eigenlijk wel energie nodig? 

Het doeleind van ons project is om een energieneutraal Business hotel te realiseren. Bij een hotel is 

de energievraag enorm omdat al onze gasten moeten worden voorzien van genoeg warm water, 

elektriciteit en een aangename temperatuur is zeker ook niet onmisbaar. Daarom is voor ons deze 

vraag makkelijk beantwoord.  

 

Hoe gaan wij te werk? 

Wij gaan zelf onze energie opwekken aangezien het pand monumentale waarde heeft is het voor 

ons een uitdaging om de installaties uit het zicht te houden. Dit is een van de eisen bij het 

restaureren van een monument  

Er zijn enorm veel manieren om energie op te wekken maar er zijn er weinig die daadwerkelijk ook 

voor resultaat zorgen één van de installaties die wij gaan gebruiken zijn zonnepanelen. De reden 

dat wij hebben gekozen voor zonnepanelen is omdat wij zien dat dit daadwerkelijk een efficiënte 

manier is van het opwekken van energie.  De zonnepanelen moeten uit het zicht worden geplaatst 

daarom hebben wij er voor gekozen om deze op het platte dak te plaatsen geheel uit het zicht van 

onze bezoekers. 

 

Hoe gaan wij deze energie opslaan? 

Wij gaan zelf onze energie opwekken aangezien het pand monumentale waarde heeft is het voor 

ons een uitdaging om de installaties uit het zicht te houden. Dit is een van de eisen bij het 

restaureren van een monument  

Er zijn enorm veel manieren om energie op te wekken maar er zijn er weinig die daadwerkelijk ook 

voor resultaat zorgen één van de installaties die wij gaan gebruiken zijn zonnepanelen. De reden 

dat wij hebben gekozen voor zonnepanelen is omdat wij zien dat dit daadwerkelijk een efficiënte 

manier is van het opwekken van energie.  De zonnepanelen moeten uit het zicht worden geplaatst 

daarom hebben wij er voor gekozen om deze op het platte dak te plaatsen geheel uit het zicht van 

onze bezoekers. 
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Windenergie 

Een andere manier om energie op te wekken is het 

gebruik maken van de wind, zo willen wij gebruik 

gaan maken van windwokkels. U bent waarschijnlijk 

al bekend met de windmolen, een windwokkel is in 

principe hetzelfde als een windmolen alleen de 

windwokkel heeft geen grote wieken nodig om wind 

te vangen. Op deze manier wordt  het zicht minimaal 

belemmerd in tegenstelling tot de normale 

windmolen die de meeste mensen gewend zijn. Ook 

een van de voordelen aan deze windwokkel is dat ze weinig geluid produceren, dit is erg wenselijk 

aangezien de meeste irritaties aan een windmolen het geluid en de belemmering van het zicht zijn. 

De ligging van ons pand is erg gunstig voor het plaatsen van windwokkels. Ons pand ligt namelijk aan 

het water en hier is veel wind te vangen. Daarom is onze keus ook naar deze manier van energie 

opwekken gegaan. Zo hebben wij ervoor gekozen de windwokkels vlak aan het water te plaatsen om 

het maximale resultaat te behalen.  

De energie die wij produceren met de windwokkels wordt aan hetzelfde accusysteem geleverd als 

de zonnepanelen. Op deze manier kunnen we ook deze stroom extra opslaan voor energie arme 

dagen en staat de mogelijkheid ook nog open om het terug te leveren aan het net.  

De aanwezigheid van de windwokkel zal niet als grote belemmering van het zicht worden gezien, dit 

omdat ons pand omring is door bomen die wij voor een groot deel gaan behouden.  
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Locatie windwokkels 

De windwokkels worden geplaatst op het dammetje aan de linker achterzijde van het gebouw. 

Omdat dit de meeste efficiënte locatie is betreft de wind. Op de onderstaande afbeelding staat met 

rood duidelijk aangegeven hoe wij dit bedacht hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energie opslag 

De accu's gaan dus de opgewekte energie opslaan van zowel de zonnepanelen als de windwokkels. 

De accu’s worden opgeslagen in zeecontainers. Het maximale aantal accu's in een container zijn 6 

accu's, er hoeft maar één container te worden geplaatst want deze 6 accu's zullen meer dan genoeg 

zijn voor de energie die wij nodig hebben voor onze gasten. Deze container komt in het bos vlakbij 

het pand te staan. Deze box is natuurlijk erg aanwezig maar door middel van de kleur zal dit toch 

minimaal zijn, wij gaan deze namelijk een natuur eigen kleur verven en in ons geval wordt dat 

groen. Wanneer de container omringd is door de bomen en bebossing zal hij wegvallen in het stukje 

natuur en zal het uitzicht dus niet worden belemmerd. 
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Hoe ligt het gebouw ten opzichte van de zon en wind? 

De locatie van het pand is erg gunstig op de wind. Het ligt namelijk aan het water waar er veel wind 

is. Voor het plaatsen van de windwokkels daarom ook erg gunstig. 

De ligging op de zon is iets minder gunstig aangezien het pand omringt is door bomen. Maar bovenop 

het pand is er dan wel een plat stuk dak uit de schaduw van de bomen te vinden, hier komen dan 

ook de zonnepanelen te liggen. 

De zon gaat op in het oosten en gaat onder in het westen, in de volgende afbeelding is aangegeven 

wat het noorden ,oosten ,zuiden en westen is zo weten we dus dat we weinig last hebben van deze 

bomen. En zo kunnen de zonnepanelen veel energie leveren 

 

  

Gebouw ten 

opzichte van de 

zon 
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Energiestroom met de buurt delen 

Wij hebben er niet voor gekozen om met de buurt samen te werken om energie in de directe 

omgeving te delen, dit omdat wij door middel van een locatie onderzoek erachter zijn gekomen dat 

het overgrote deel van de bedrijven in onze nabije omgeving al energieneutraal zijn ,daarom is het 

niet nuttig voor ons om een nieuw plan te realiseren. Aangezien wij met ons project energie gaan 

terug leveren is het zeker nuttig om in de toekomst dit plan verder uit te werken wanneer de vraag 

naar energie in onze nabije omgeving stijgt, maar op dit moment is die vraag nog te laag om het 

plan uit te werken en hebben wij ervoor gekozen om voorlopig nog terug te blijven leveren aan het 

net.  
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Hoe gaan wij verwarmen en hoe sla je dit op ?  

Wij gaan gebruik maken van een warmtepomp in combinatie met een warmtebatterij.                       

Een warmtepomp is een installatie met dezelfde functie als een cv ketel alleen verwarmt een 

warmtepomp met elektriciteit en de cv ketel op aardgas. Ook is deze in staat om te koelen.                  

Een warmtepomp is al een veel voorkomende installatie en is een verplichte toepassing bij 

nieuwbouwwoningen. Dit bespaard erg veel C02. Wij gaan gebruik maken van een warmtepomp die 

gebruik maakt van de bodem  

De reden waarom wij hebben gekozen voor een warmtepomp is omdat deze enorm goed te 

combineren valt met een van de nieuwste technologieën namelijk de warmtebatterij. Deze is nog 

niet op de markt en is nog vol in ontwikkeling zo zijn verschillende partijen er druk mee bezig om 

dit zo snel mogelijk veilig en foutloos op de markt te krijgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is een bodemenergiesysteem? 

Een gesloten bodemenergiesysteem is een installatie waarmee door gesloten leidingen vloeistof 

door de bodem wordt geleid om aan de bodem warmte of koude te onttrekken. Deze warmte of 

koude wordt vervolgens gebruikt voor de verwarming of koeling van ruimten in bouwwerken.  

 

Combineren 

De warmtebatterij is in staat de prestaties van de warmtepomp sterk te verbeteren. Hoe groter 

immers het temperatuurverschil dat de warmtepomp moet overbruggen, hoe slechter het 

rendement. Dit is vooral in de winter een probleem wanneer koude buitenlucht met temperaturen 

rond het vriespunt moet worden verwarmd tot de gebruikelijke 65 °C. In combinatie met een 

warmtebatterij is een situatie denkbaar waarbij de warmtepomp het water efficiënt opwarmt tot 

20 °C en de warmtebatterij de stap zet van 20 naar 65 °C. Warmtepompen kunnen zo mogelijk 

kleiner worden uitgevoerd en gebruiken minder energie waarmee een eventuele uitbreiding van het 

elektriciteitsnet niet nodig is. Adan: ‘Last but not least: hoewel het lastig is om hele concrete 

uitspraken te doen over ‘wat kost een warmtebatterij’, is het zeker dat de kosten zeker tien keer 

lager liggen dan de kosten van de huidige generatie thuisbatterijen.’ 
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Hoe werkt een warmtebatterij?  

De warmtebatterij maakt gebruik van een zogeheten thermochemisch principe. De warmtebatterij 

voor in huis gaat uit van twee componenten: water en een zouthydraat. Zodra waterdamp en het 

zout bij elkaar worden gevoegd, bindt het water aan het zout en gaat het zout over in een nieuwe 

kristalvorm. Bij deze reactie komt warmte vrij. Deze reactie is omkeerbaar. Warmte wordt 

toegevoegd om het water van het nieuwe kristal af te stoken en zo worden de 2 oorspronkelijke 

componenten weer verkregen. Feitelijk is het deze warmte die wordt opgeslagen en zolang die 2 

componenten gescheiden zijn, blijft de opgeslagen warmte bewaard.  
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Binnenklimaat 

Wij willen zorgen voor een optimaal binnenklimaat voor de gasten van het hotel daarom hebben wij 

gekozen voor warmtewanden deze wanden worden bekleed met leidingwerk en afgewerkt met 

leemstuc. Leemstuc is een mengsel van zand en leem, het is dus niet schadelijk voor het milieu en 

een goede vervanger van andere soorten stuc. Leem geeft vocht af wanneer de lucht droog is en 

neemt vocht op uit de lucht als deze (te) vochtig is. Dit verbetert de klimaatwerking in uw woning. 

Omdat de luchtvochtigheidsgraad laag gehouden wordt kunnen huisstofmijt en schimmels zich niet 

goed nestelen in uw woning.  

 

Wandverwarming werkt hetzelfde als vloerverwarming, waar radiatoren koude stromende lucht 

verwarmd, werkt een muurverwarming net anders namelijk met stralingswarmte. De reden waarom 

wij gekozen hebben voor wandverwarming is omdat het koelen van het gebouw door deze installatie 

ook mogelijk is. Hierdoor kan de temperatuur optimaal worden aangepast op zomer en 

winterklimaat 

De voordelen van wandverwarming: 

• 30% meer afgifte dan vloerverwarming en meest duurzame oplossing 

• Dé oplossing als je een bestaande (houten) vloer wilt behouden 

• Ook in te zetten als koelwand i.c.m. bijvoorbeeld een warmtepomp. Koelen zonder koude 

luchtverplaatsing zoals bij een airco 

• 12-15% energiebesparing door de lagere stookkosten (lage temperatuur verwarming) 

• Hoog comfort door warme muren en stralingswarmte 

• Schone lucht omdat er geen sprake is van stofverplaatsing. Er is namelijk geen luchtcirculatie waarin 
stof wordt meegenomen 

• Snelle opwarming omdat de buizen dicht aan het wandoppervlak liggen 

• Mooie strakke afwerking doordat je geen radiatoren meer hebt 

• Voor houtskeletbouw en voor traditionele muren 
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Hoe gaan we om met het opslaan van restwarmte? 

In het pand komt ook een restaurant in de keuken bij een restaurant wordt er enorm veel warmte 

geproduceerd door alle keuken apparatuur deze warmte gaat vaak verloren terwijl dit erg zonde is. 

Deze warmte is uitstekend inzetbaar om het gebouw op plekken waar nodig te verwarmen 

 

Zo werkt het 

Hoe werkt de Lepido? Het systeem bestaat uit een batterij en een warmtepomp. In het 

ventilatiekanaal van de afzuigkap wordt de batterij geïnstalleerd waar de afgevoerde, warme en 

vervuilde (vetten en roet) lucht doorheen gaat. ,,In de batterij stroomt een medium; een vloeistof. 

Dat is het zogenoemde koudemiddel. Dit neemt de warmte van de afgevoerde lucht op. Vervolgens 

gaat de vloeistof naar een warmtepomp die de inkomende temperatuur omzet in een hogere 

uitgaande temperatuur. Het mooie is dat het systeem zichzelf automatisch reinigt. De installatie die 

wij gaan toepassen is van het bedrijf Enjay zei zijn gespecialiseerd op dit vakgebied. 
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