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1. De opdracht
Onze opdrachtgever Lagemaat Sloopwerken B.V. te Heerde is een bedrijf dat de komende
jaren de markt gaat veranderen. Zij hebben het voornemen om het gezicht te worden als het
gaat om Circulair oogsten van materialen! Om dit te realiseren komt er op de locatie
“zoutloods” aan de afslag van de A50 een circulair werk- en kenniscentrum met een
materialenhal. Hier zullen gewonnen afvalstoffen en bouwmaterialen uit sloopprojecten
geschikt gemaakt worden voor hergebruik.

Het team bestaat uit 4 personen. Hieronder staan ze op een rijtje:
-

Homayoun Behnejad Bilehsavar (Teamcaptain)

-

Jort Preuter (Werkvoorbereider)

-

Sjoerd Klein (Calculator)

-

Kevin Zwijnenberg (Ontwerper)
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1.1 Het circulaire ontwerp
Wij hebben een circulair kenniscentrum ontworpen, bestaande uit kantoor van 7 verdiepingen
met een oppervlakte van 3000 m2 dat is gevormd om een glazen kern (zonneschoorsteen).
Daarnaast heeft het kenniscentrum een industriehal van 4500 m2 onderverdeeld in een
verwarmd deel (1500 m2) en een onverwarmd deel (3000 m2). Door al tijdens de ontwerpfase
rekening te houden met vaste stramienmaten in combinatie met gewonnen producten uit
andere projecten, zoals betonnen vloeren, wanden, kozijnen, stalen trappen is het ons gelukt
om grote CO2 winst te boeken.

1.11 Flexibel
Het gebouw krijg de bestemming kantoor. Het zal een broedplaats voor circulaire initiatieven
worden. Een bedrijfsverzamelgebouw dat vraagt om een flexibele inrichting. Vaste
stramienmaten in combinatie met volledig bio-based binnenwanden van QuickPanel, maken
vele varianten van indelingen mogelijk. Vaste faciliteiten zoals trappenhuis, toiletten,
installatievoorzieningen zijn zo gesitueerd dat leidingen boven elkaar zitten en een minimale
afstand afleggen.

1.12 Locatie
Op de zuid-west hoek van het kantoor is een grote glazen pui. Deze zogenaamde ‘glazen
schoorsteen’ is door de ideale ligging een soort serre die het gebouw voorzien van warme
lucht. Een van de kernpunten van ons energieconcept.
Daarnaast zijn de industriehallen zijn voorzien van een sheddaken die zorgen voor een
gelijkmatige verlichting in de hal zonder dat kunstmatig licht nodig is. De nokken zijn noordoost gericht wat direct een ideale opstand verzorgd voor de zuid-west gerichte zonnepanelen.
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1.13 Bio-based materialen
Voor het bepalen van de materialen is gekeken naar de ‘standaard’ materialen die bij de
productie veel CO2 met zich meebrengen. Met name voor de buitenschil zijn alternatieven
voor baksteen gekozen die ‘afbreekbaar’ zijn, weinig CO2 uitstoot veroorzaken en eventueel
CO2 afbreken. Vanuit die visie zijn producten als hout, kurk en ‘groene gevels en daken’
verwerkt in het ontwerp. Voor de binnenwanden is een flexibel en bio-based systeemwand
gekozen genaamd Quick panel. Dit zijn wandelementen gemaakt van schone hernieuwbare
materialen, modulair opgebouwd, verplaatsbaar en recyclebaar.

De buitengevels bestaan voor een groot deel uit kurk. Dit materiaal produceert zuurstof en
absorbeert CO2.
Kurk is 100% natuurlijk, volledig biologisch afbreekbaar, milieuvriendelijk, en recyclebaar
zonder giftige afvalstoffen te produceren. Kurk kent als vernieuwende en duurzame bron
geen afval. Ook wordt in de gevels veel gebruik gemaakt van hout, omdat hout een
duurzaam product is dat bijdraagt aan de reductie van de CO2 uitstoot en het is 100%
recyclebaar. Hout is ook zolang wij bomen blijven planten een onuitputbare bron.
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1.2 Constructie
We passen in ons project elementen toe die we uit het donorproject Prinsenhof Arnhem
halen. Daar worden de grote betonnen vloeren en gevels in kleine elementen gezaagd, zodat
ze op transport kunnen, naar Heerde. In Heerde worden de elementen weer hergebruikt,
maar hoe worden deze elementen nou aan elkaar bevestigd op een stevige manier, zonder
dat er de volgende keer weer een grote slijptol nodig is om alle elementen van elkaar los te
maken?
Bij ons nieuwe project hebben wij de volgende constructie bedacht. We maken gebruik van
betonelementen van het Prinsenhof en deze worden allemaal bevestigd aan gelamineerde
houten staanders en liggers. Deze worden aan elkaar verbonden met stalen verbindingen. We
gebruiken zo min mogelijk staal om het CO2 gehalte de reduceren. Dit is beter voor mens, dier
en natuur. Naast de betonnen elementen worden extra elementen en materialen ingezet om
sowieso de juiste Rc waarde te halen. Wij passen prefab HSB elementen toe en kurkgevels.
Met het gebruik van deze elementen/materialen scoren wij op meerdere vlakken, denk hierbij
aan duurzaamheid, losmaakbaarheid, natuurlijk materiaal gebruik etc.
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1.21 Gelamineerd hout
Wij passen voor het skelet van ons gebouw gelamineerd hout toe. Zoals we weten nemen
bomen tijdens het groeien CO2 op en zetten dit om in zuurstof. Om het daarna naar het juiste
product te krijgen, zoals een gelamineerde ligger of staander kost niet veel CO2 uitstoot. Dit
komt doordat hout makkelijk te bewerken is tot het juiste product. Alle laagjes hout worden
aan elkaar gelijmd. Lijm is niet een heel goed product. Er zitten chemische stoffen in, zoals
polymeren. Dit is uiteraard niet goed voor de natuur. Het recyclen van een gelamineerde
houten staander gaat lastig worden. Wel is een gelamineerde houten staander goed tegen
weersinvloeden en gaat het dus lang mee (duurzaam). Je kan het in z’n geheel dus
hergebruiken bij een ander project als dit project over 100 jaar bijvoorbeeld weer word
gedemonteerd. Demonteren is namelijk mogelijk bij dit gebouw, door de droge verbindingen
waar deze constructie en elementen allemaal over beschikken.

Hoe hebben wij ervoor gezorgd dat elementen die uit het Prinsenhof komen, weer in Heerde
vast te zetten aan het skelet van het nieuwe gebouw. Aan de gelamineerde houten staanders
en liggers hebben wij o.a. hoekijzers gebruikt van gerecycled staal. Door het gebruik van stalen
verbindingen kan je gebruik maken van bouten die je bevestigd in de gelamineerde staander
en het vast te koppelen element. Zie detail 1.
Op de daken gebruiken wij een blauw/groen dak. Deze rust op een betonnen vloer die uit het
Prinsenhof.
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2. Energie
Onder dit kopje “energie” gaan we het hebben over de verschillende installaties in ons
gebouw. Wij hebben een BENG berekening gemaakt van ons kantoorpand en hebben een
energie label A+++++, dit komt o.a. door het aantal zonnepanelen dat wij gebruiken op onze
hallen. De energie zuinige installaties ondersteunen daar natuurlijk ook in.
Wat hebben wij nou precies in ons gebouw zitten?
We hebben als eerste nagedacht over hoe we een gebouw nu zo installatie arm mogelijk
kunnen ontwerpen. Om dit deels te kunnen verwezenlijken hebben we een zonneschoorsteen
toegepast in ons ontwerp.

2.11 Ventilatie (zonneschoorsteen)
Een glazen kas die optimaal gesitueerd is ten opzichte van de zon. Op de hoek van het
kenniscentrum staat deze ‘glazen zonneschoorsteen’. De zonneschoorsteen staat in
verbinding met de kantoren.

De zon die op de glazen zonneschoorsteen schijnt, zorgt ervoor dat het binnen in de
schoorsteen warm word. Warme lucht stijgt altijd op en zorgt voor natuurlijke trek in de
kantoren die dus aangrenzend zijn. Je hebt niet alleen natuurlijke ventilatie, maar ook warmte
van de zonneschoorsteen. Als het te warm word in de zomer gaan de bovenste ramen open
om de warme lucht direct weer uit de zonneschoorsteen te krijgen. Je houdt zo wel je
natuurlijke ventilatie.
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Als er niet voldoende geventileerd kan worden, hebben wij een mechanische ventilatie
assistent ingezet. Deze WTW unit zorgt voor de balansventilatie in de kantoren en houdt de
temperatuur stabiel. Bij deze installatie wordt verse lucht mechanische aangezogen, waardoor
er geen ventilatieroosters in de gevels nodig zijn. Ventilatieroosters zorgen namelijk altijd voor
luchtlekken. De WTW unit heeft twee aparte ventilatoren die samenwerken om de vervuilde
lucht af te voeren en frisse lucht het gebouw binnen te brengen. De verse lucht die mechanisch
word aangezogen word gelijk verwarmd door de vervuilde lucht die op weg is naar de uitgang
van het gebouw.

Maar hoe weet je nou wanneer er te weinig geventileerd word door de zonneschoorsteen?
Hier voor gebruiken wij CO2 censoren die in elke ruimte hangen. Op deze manier bespaar je
veel energie.

Als het CO2-gehalte in een ruimte hoog is, betekent dit dat de hersenen minder zuurstof
krijgen dan gewenst. Een te hoog CO2-gehalte kan leiden tot hoofdpijn, slechte concentratie,
verergering van allergieën en snellere verspreiding van virussen zoals het coronavirus. Om dit
te voorkomen wordt ons ontwerp uitgevoerd met CO2-sensoren. Hierdoor kan de
luchtkwaliteit worden gemonitord en wordt de ruimte voorzien van verse lucht als dat nodig
is. Zo wordt er niet onnodig geventileerd.

Nu we de ventilatie hebben gehad is het tijd voor de warmte in het gebouw. Hieronder gaan
wij uitleggen welke installaties wij hiervoor hebben toegepast.
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2.12 Warmte (water-water warmtepomp)
Naast het gebouw hebben wij een retour- en pompput zitten. Deze putten kunnen in diepte
verschillen van 25 tot en met 150 meter. Dit hangt af van de situatie. De warmte die in het
grondwater zit word gebruikt om het gebouw te verwarmen. Het warme grondwater word
opgepompt via een leiding van de pompput. Het heeft een constante temperatuur van
ongeveer 14o. Het kost de warmtepomp niet veel energie om het water op temperatuur te
krijgen.

Het warme water kan dan gebruikt worden om het tapwater te verwarmen en om de ruimtes
via vloerverwarming te verwarmen. Nadat het water afgekoeld is gaat het terug via de leiding
van de retourput. Zo blijft het grondwaterpeil ook gelijk en krijg je minimale zakking.

Door dat het opgepompte water een constante temperatuur heeft, kost het niet veel energie
om het op de juiste temperatuur te krijgen. Dit maakt de water-water warmtepomp de
energiezuinigste warmtepomp die er op dit moment is.

Nu we de hoofdinstallaties hebben gehad is de vraag, waar komt deze energie nu allemaal
vandaan?
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2.13 Energie (zonnepanelen)
Op onze grote hallen hebben wij heel veel zonnepanelen geplaatst. Deze liggen op sheddaken
die precies in de juiste graden staan om het meeste zonlicht op te vangen.

Om de zonnepanelen zoveel mogelijk energie te kunnen laten generen, hebben wij onder onze
zonnepanelen een sedumdak gebruik, zoals bij het rapport biodiversiteit verder word
uitgelicht. Door de toepassing van een sedumdak word het dak gekoeld. Zo gaat er dus minder
warmte na het oppervlakte van het sedumdak en juist meer warmte naar de donkere
zonnepanelen.
We hebben rond de 1400m2 aan zonnepanelen op ons dak liggen. Deze aantallen helpen ook
mee aan het energie label van ons gebouw. Nadat de zonnepaneel de zonnestralen heeft
opgepikt gaat het naar de omvormer die er wisselstroom van maakt. Op deze manier kunnen
al onze apparaten en installaties die energie nodig hebben functioneren.
Een kleine bijkomstigheid van onze sheddaken zijn dat je natuurlijk licht in de hallen krijgt,
omdat wij op het vlakke op hoogstaande gedeelte ramen hebben toegevoegd. Dit zorgt ervoor
dat je overdag geen lichten aan hoeft in de hallen. Natuurlijk licht is overigens beter voor de
mens.
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2.14 Straatverlichting op zonne- energie
Dit zijn decoratieve lantaarnpalen die zonne-energie gebruiken om zichzelf op te laden. Deze
lantaarns zien er elegant uit en zijn gemakkelijk te verplaatsen en te plaatsen omdat ze niet
zijn aangesloten op het lichtnet. Dit zorgt voor meer flexibiliteit bij het onderhoud van de
straat en eventuele aanpassingen.

2.15 Laadpaal
Mensen kiezen steeds vaker voor elektrische auto's, zoals Tesla. Deze auto's zijn
milieuvriendelijk omdat ze geen koolstofdioxide produceren. Je hebt dus ruimtes nodig om
hem op te laden. Voor ons project hebben we elektrische auto's overwogen. Elektrische
voertuigen kunnen worden opgeladen in het terrein op 7 parkeerplaatsen voor elektrische
voertuigen, waardoor het gemakkelijk is om een boost te krijgen wanneer het nodig.
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2.2 Smart building plan
2.21 Sensor lampen
De bewegingsmelder is een veelzijdig hulpmiddel dat zowel bij led-verlichting als bij
traditionele verlichting kan worden gebruikt. De tijd en lichtgevoeligheid van de sensor is naar
wens aan te passen. Ons project biedt veel ruimtes waar verlichting nodig is. denk vooral aan
kantoorruimtes, vergaderruimtes, kantines, etc. Deze LED Bewegingsmelder detecteert
beweging binnen een straal van 12 meter door middel van een 160° PIR sensor. Zodra er
beweging wordt gedetecteerd, gaat de aangesloten verlichting direct aan. De detector zorgt
ervoor dat de verlichting uit blijft als er geen beweging is en als de timer is afgelopen. Er zit
ook een schakelaar aan de voorkant van de detector om de verlichting direct aan of uit te
zetten. Bewegingsmelders zorgen ervoor dat we minder energie verbruiken. Vooral bij een
gebouw met grote hoeveelheden(m2), kan dit leiden tot veel energieverlies en kostenverlies.
Sensoren zorgen ervoor dat eventueel benodigde lampen niet aan hoeven te staan.

2.22 IoT (Internet of Things)
Het technologisch vliegwiel van deze verandering is Internet of Things (IoT). Alle data wordt
geregistreerd door sensoren of andere apparaten die data genereren. De gegevens worden
opgeslagen en geanalyseerd op een centraal cloudplatform, zoals Microsoft Azure. Als gevolg
hiervan moet communicatie niet alleen plaatsvinden tussen mensen en computers, maar ook
tussen de fysieke objecten zelf.
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Dankzij het IoT kunnen we nu onze hele werkdag ondersteunen via een app. De agenda van
bezoekers van een kantoor is typisch gebonden aan het gebouw. De bezoekersapps sturen de
coördinaten naar het gebouw, zodat het weet hoeveel mensen er op een bepaald moment
komen. Hierdoor kunnen bezoekers beter worden begeleid en kunnen parkeerplaatsen
dynamisch in de buurt worden aangeboden, afhankelijk van de behoefte van de bezoeker.
Met BeSense kunnen we gebouwen intelligenter en efficiënter worden. Met draadloze
sensoren, slimme software en cloudplatform kunnen snel en eenvoudig in elk gebouw worden
geïnstalleerd, zodat binnen het gebouw soepel kunt laten draaien. Dit geeft
gebouwbeheerder update informatie over bezetting en omstandigheden in werkplekken,
ruimtes en vleugels. Met dit systeem kunnen gebouwen efficiënter en duurzamer worden
beheerd, waardoor ongebruikte ruimtes vaak worden verhuurd.

De app kan door gebruikers in de ruimte worden gebruikt om te zien welke vergaderruimte of
parkeerplaats nog beschikbaar is. In de app ziet de bezoeker dat er een beamer en whiteboard
staat en boekt vervolgens de ruimte. Via dezelfde app ziet hij dat hij minder tijd heeft voordat
zijn reservering verloopt, omdat hij niet op tijd heeft ingecheckt. Het komt vaak voor dat
medewerkers kamers reserveren, maar dan niet komen opdagen. Volgens het
boekingssysteem lijkt het erop dat alle ruimtes verkeerd worden gebruikt. Gebouwsensoren
kunnen bedrijven helpen te zien welke ruimtes worden gebruikt en hun gebouwen vervolgens
efficiënter in te richten.
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BeSense meet ook belangrijke waarden als temperatuur, luchtvochtigheid, CO2,
geluidsniveau en lichtintensiteit. Hierdoor kunnen gebouwbeheerders en facility managers er
effectiever gebruik van maken.

Sensoren meten temperatuur,luchtvochtigheid,CO2,geluidniveau en lichtintensiteit.

Tegelijkertijd kunnen schoonmaak- en andere diensten beter worden afgestemd op de
daadwerkelijke behoefte van de bewoners en wordt de bezoek- en leefomgeving prettiger.
De schoonmakers kunnen via app zien waar op het gebouw moet schoongemaakt worden of
niet schoongemaakt moeten worden. Een slimme prullenbak vertelt je dat het tijd is voor een
nieuwe zak. Een slim gebouw biedt diverse kostenbesparende en milieuvriendelijke
uitgangspunten.
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De voordelen van IoT-technologie gaan veel verder. Doordat de technische installaties ook zijn
uitgerust met sensoren, is het mogelijk om te detecteren wanneer een apparaat zich anders
begint te gedragen. Dit is een signaal voor preventief onderhoud. Dit is een grote verbetering
en bespaart ook geld - het is een geweldige manier om de gebruikers van het gebouw zich
meer op hun gemak te laten voelen. Zo worden machines en luchtfilters meestal
gecontroleerd via onderhoudsschema's en vaak wordt er niets gevonden.
Als er brand is in een gebouw of een gebouw ontruimd moet worden, dan weet het gebouw
wie er aanwezig is en waar. Op die manier kunnen mensen in de buurt of binnen het signaal
via app ontvangen. Deze informatie kan direct worden gerapporteerd aan facility
management en hulpdiensten. Bezoekers die het gebouw snel moeten verlaten, zien een
route om te evacueren. Deuren klappen snel open om mensen naar buiten te gaan en anderen
blijven dicht om het vuur in te sluiten.
Omdat de gebouwen slimmer worden, worden alle sensorgegevens opgeslagen. De
gebouwbeheerder kan aan de hand van KPI (kritische prestatie-indicatoren) zien wat er goed
gaat in het gebouw en wat aandacht behoeft zoals: Hoeveel energie wordt er bijvoorbeeld
opgewekt met de zonnepanelen en draait het gebouw op energieneutraal?
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2.3 Warmteopslag
2.31 Warmte
De bodem heeft veel opbergcapaciteit. Dat betekent dat je warmte voor een lange tijd in de
bodem kunt opslaan. De bodem wordt gezien als een accu van energie. Energie die helpt om
het gebouw in de winter te verwarmen en in de zomer te koelen.
In de zomer stroomt het water via een leidingsysteem naar de warmtepomp van het gebouw.
De koeling wordt verspreid over het hele gebouw met behulp van een warmtepomp en
vloerverwarming. Het koude water uit de grond wordt verwarmd door de warmte van het
gebouw, die warmte onttrekt om het gebouw af te koelen tot een aangename temperatuur.
Het verwarmde water en de overtollige zomerwarmte worden via hetzelfde leidingsysteem
afgevoerd. Hierdoor warmt de grond rond het leidingsysteem op.

Koude water via leidingsysteem naar de warmte pomp
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In de winter wordt de warmte uit de grond gebruikt om het gebouw te verwarmen. De
warmtepomp helpt om het water in de vloerverwarming op de juiste temperatuur te houden.

De warmtepomp zorgt met behulp van grondwarmte voor een behaaglijke temperatuur in het
hele gebouw. Ook het warme tapwater voor bijvoorbeeld de keuken en badkamer wordt tot
deze temperatuur opgewarmd en opgeslagen in een boiler voor direct gebruik.

Het water komt als warmte vrij via de warmtepomp en het gekoelde water wordt afgevoerd
naar de bodem. Hierdoor koelt de bodem af, waardoor de kans op natuurbranden afneemt.
In de zomer wordt dit koude weer gebruikt om het gebouw te koelen en dan begint de cyclus
opnieuw door deze duurzame vorm van energie.

Warmte opgeslagen in een boiler

Gekoelde water koelt de bodem af
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2.32 Thuisbatterij/Slimme buffer
In ons project hebben we ook nagedacht over oplossingen voor energieopslag. Naast het
gebruik van zonnepanelen kunnen we ook een thuisbatterij gebruiken om ons te helpen
elektriciteit op te wekken.

Een thuisbatterij kan een interessante oplossing zijn om de elektriciteit die u overdag
produceert later te gebruiken. Een batterij helpt om energie te besparen wanneer de
zonnepanelen weinig of geen elektriciteit opwekken.

Zo kunnen we eigen verbruik verhogen en geld besparen. Je bespaart veel geld door een
thuisbatterij te gebruiken. De terugdraaiende teller geldt niet meer als je een digitale meter
hebt. De Gemiddelde levensduur van momentele modellen gaan ongeveer tussen 10-20 jaar
mee.
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Bij het kenniscentrum wekken zonnepanelen op het dak meer elektriciteit op dan ze
verbruiken en krijgen ze weinig terug van het energiebedrijf. Bedrijven met een grote
installatie kunnen niet eens in hun dagelijkse elektriciteitsbehoefte voorzien, waardoor ze
overdag regelmatig gratis elektriciteit weggooien. De Kiwatt Powerpack kan helpen om 's
nachts energie te besparen door deze overdag op te slaan. Daarmee kan je opwekkende
energie ook gebruiken. De Powerpack kan van 50 – 800 kWh opslaan. Hiermee is de
Powerpack zeer geschikt voor grootverbruikers.
Met behulp van gebruiksdata van o.a. de batterij, de aansluiting en een weerservice kunnen
we de batterij optimaal laten werken.

De Powerpack laat je vullen met groene stroom uit je eigen zonnepanelen, windmolen of uit
het net tijdens voordelige daluren. Deze stroom gebruik je op regenachtige of windstille dagen
en ‘s nachts om je installaties draaiende te houden.

De Powerpack heeft een geïntegreerde omvormer met een hoog rendement. Hierdoor gaat
er geen duurzame energie verloren. Powerpack bevat een LFP batterij

De LFP-batterij daarentegen bevat alleen een mengsel van lithium en ijzerfosfaat. Er zijn geen
zeldzame of giftige materialen gebruikt in deze batterij en hij verbruikt veel minder energie
dan andere lithium-ionbatterijen. Ook zijn de fosfaatzouten in deze accu minder oplosbaar
dan metaaloxiden die je in NMC-accu's aantreft. Dit verkleint de kans dat deze zouten in het
milieu terechtkomen.De LFP-batterij is beter voor het milieu dan andere
lithiumtechnologieën.
De meeste lithium-technologieën maken gebruik van nikkeloxides, kobalt of mangaan in hun
elektrodes en deze batterijen hebben van alle soorten lithium-batterijen de grootste impact
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op het milieu. Dit geldt ook voor de NMC-batterij, die bestaat uit een combinatie van lithium,
nikkel, mangaat en kobalt
De energiedichtheid van een LFP-batterij is lager dan die van een NMC-batterij. De NMCbatterij kan meer energie opslaan dan de LFP-batterij van dezelfde afmetingen. Dit is vooral
relevant voor elektrische auto's met beperkte ruimte voor een batterij.
Een ander voordeel van de LFP-batterij ten opzichte van de NMC-variant is dat deze een stuk
langer meegaat. Elke batterij heeft een limiet aan het aantal keren dat deze kan worden
gefietst. Een LFP-batterij kan een bereik van 2500 tot 9.000 oplaadcycli aan, terwijl een NMCbatterij doorgaans slechts ongeveer 200 tot 2500 oplaadcycli meegaat.
Lithium-ionbatterijen staan bekend om hun neiging om vlam te vatten en kunnen moeilijk te
blussen zijn. Dit geldt ook voor nikkel-metaal-cadmium (NMC) batterijen. Op de openbare weg
zijn meerdere Tesla-voertuigen met een NMC-accu in brand gevlogen. Het is bekend dat LFPbatterijen minder warmte produceren tijdens gebruik en tijdens het opladen.Ze hebben ook
een hogere ontstekingstemperatuur, waardoor ze stabieler end veiliger dan erevarianten.
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3. Natuurinclusief – Klimaatpositief
Het gebouw kenmerkt zich door de vele variatie van groenvoorzieningen in en om het
gebouw. Dit is niet alleen voor een diversiteit van dieren een goed initiatief, maar ook voor de
mensen. Om de diversiteit van dieren te stimuleren is er veel variatie van mossen, planten,
struiken en bomen. Ook hebben we voor de dieren broedkastnesten geplaats. Planten zetten
daarnaast CO2 om in zuurstof en draagt een klein beetje bij aan het stoppen van de
opwarming van de aarde.

Wij planten op ons terrein nieuwe bomen zoals wilgen. In een wilg leven zo´n 450
levende diersoorten. Met deze bomen denken we aan de mens en vooral aan de
dieren die hier kunnen voortplanten en wonen.

Op alle zijdes leven verschillende dieren. Wij hebben hier ook rekening mee gehouden en hier
onderzoek naar gedaan. Op de zuid - oost gevel hebben vlinder kasten geplaatst. Hierin
kunnen de vlinders verblijven. Ook met de hoogte moet je rekening houden. Vlinderkasten
moeten ongeveer geplaatst worden op 2 meter hoogte.

Op het noord - oosten hebben wij rekening gehouden met de zwaluwen die er leven. Één van
de vereisten zijn dat de nesten/kasten in de schaduw worden geplaatst, zo voorkom je dat de
zwaluwen uitdrogen.

Dit zijn voorbeelden van kasten/nesten van verschillende dieren, waar wij rekening mee
houden in ons ontwerp. Zo denken wij aan mens en dier bij ons gebouw.

Bij ons gebouw passen wij ook insectenkasten toe. Insecten vormen o.a. een voedingsbron
voor de vogels. Insecten bestrijden ook elkaar en zo blijft de populatie in evenwicht.
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3.1 Groene gevel en blauwgroene daken
Op grote delen van de gevel in ons ontwerp hebben wij een groene gevels en groenblauwe
daken toegepast. Deze groene gevels zorgen voor het zuiveren van de lucht en hebben
daarnaast een bijkomend voordeel dat de temperatuur van de omgeving minder warm is dan
bijvoorbeeld met een bakstenen gevel. De gevel draagt bij aan een hoge biodiversiteit en het
absorberen ook regenwater.

De voordelen van een blauwgroen dak zijn gelijk aan die van de groene gevel. De
plantensoorten zullen meer mossen zijn en een andere dierensoort bedienen dan bij de
groene gevel. Blauw is de combinatie met de zonnepanelen. Die efficiënter zijn door de ‘koelte
van het dak.
Hieronder meer informatie over het groene/blauwe dak.

Door blootstelling aan warmte, licht en UV straling veroudert een normaal dak snel. Een
begroeid dak is namelijk koeler dan een zwart dak, ook houdt het licht en UV straling tegen
waardoor de onderlaag minder snel veroudert. Hierdoor wordt de levensduur van de
dakbedekking bij een groen dak verdubbeld. Koeling De temperatuur op een zwart dak kan
oplopen tot 85°C. Een begroeid dak daarentegen blijft rond de 35°C. Dit heeft een groot effect
op de binnentemperatuur van het gebouw. Een groen dak kan de ruimte direct onder het dak
5°C verkoelen. Hierdoor wordt minder airconditioning gebruikt, waardoor je energie bespaart.
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Door het overschot aan verhard oppervlak ontstaat er in steden een hoge druk op het
rioolstelsel bij hevige regenbuien. Blauwgroene daken werken als een spons en kunnen 60 tot
80 procent meer water vast houden dan een onbegroeid dak. Op die manier wordt
wateroverlast op straat en in huis voorkomen. Vegetatie kan fijnstof uit de lucht filteren en
CO2 omzetten in zuurstof. Bij extensieve sedum daken is hier nog weinig over bekend. Wel
heeft onderzoek aangetoond dat blauwgroene daken in staat zijn om cadmium, koper, lood
en zink op te nemen. En hierbij geldt: hoe intensiever het groen, hoe groter het effect.
Zonnepanelen hebben een hoger rendement als zij gecombineerd worden met een
blauwgroen dak. Door de lagere temperatuur op het groene dak neemt het rendement met
6% toe. Een bijkomend voordeel is dat zich andere plantensoorten vestigen op de
schaduwrijke plekken achter de panelen. Blauwgroene daken kunnen meewerken aan het
behoud of herstel van bedreigde diersoorten en planten, zoals bijvoorbeeld vogels en bijen.

Blauwgroene daken hebben door hun massa een geluiddempende werking. De harde
oppervlakken die op de meeste gebouwen zitten zijn geluid reflecterend. Onderzoek heeft
aangetoond dat een blauwgroen dak met 10 cm substraat een geluidsreductie van 5 decibel
oplevert. Een blauwgroen dak met meer substraat kan een groter effect hebben.
Hieronder meer informatie over de groene gevels.

Groene gevels bieden vele voordelen. Zo zorgt een groene gevel voor betere luchtzuivering,
een lagere omgevingstemperatuur, warmteregulatie en biodiversiteit. Ook maken groene
gevels deel uit bij klimaatbestendig bouwen. Groene gevels absorberen regenwater door
waterbuffering in de planten. Hierdoor vertraagt het de afvoer naar het riool, zorgt het voor
verdamping en zuivert het regenwater. Zo blijft het grondwaterpeil stabiel en verminderd het
de piekbelasting op het riool. Ook zorgt het ervoor dat er een lagere omgevingstemperatuur
ontstaat. Dit komt omdat de planten zonlicht absorberen. 50% van het zonlicht wordt
geabsorbeerd en 30% wordt weer gereflecteerd. Dit betekend voor het binnenklimaat dat de
airco 33% minder hard hoeft te werken. In bijvoorbeeld een wijk ontstaat er een verlaging van
3 graden Celsius gemiddeld.
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3.2 Kurken- en Houtengevels
Wij gebruiken de betonnen gevelelementen van het Prinsenhof in Arnhem. Om de juiste Rc
waarde te halen moeten er wel extra elementen toegevoegd worden aan de gevel. Dit doen
wij o.a. doormiddel van een kurk element toe te passen. Deze bevestigen wij aan het
betonelement. Kurk heeft een isolerende werking en het is een natuurlijk product. Dat
betekent dat het zeer goed is voor de natuur, mens en dieren. Kurk helpt ook bij aan de CO2
reductie.
Op de plekken waar wij geen kurk hebben toegepast passen wij een voorzetwand toe van
hout. We zetten er een prefab HSB gevel tegenaan. Deze word aan de binnenzijde van het
beton element gemonteerd. Dit gebeurd allemaal met stalen verbindingen. Door de lage
hoeveelheid staal reduceer je het CO2 gehalte en door juist het vele gebruik van hout heb je
veel goeds gedaan aan de natuur.
In de prefab HSB gevel hebben wij Hennep isolatie toegepast. Dit is een natuurlijk product.
Het materiaal is vrij van schadelijke stoffen. Hennep groeit in zo’n 100 dagen tot wel 4 meter
hoog. Het put de grond niet uit en kan zelfs op elke grond gepland worden en groeien. Hennep
zuivert de lucht door grote hoeveelheden CO2 om te zetten tijdens de groei, net zoals bomen.
De faseverschuiving is vele malen hoger dan bij andere isolatie elementen. Het begrip houdt
in dat het aantal uren het duurt voordat de stralingswarmte door de isolatielaag heen is.
De winning van hout komt namelijk van bomen. Bomen nemen CO2 op i.p.v. dat ze het
produceren. Daarom is hout een goed product om te gebruiken als het gaat om duurzaam
bouwen. Ook is de bewerking van hout niet lastig. Het kost haast geen CO2 uitstoot om hout
tot het gewenste product te maken.
Alle elementen worden bevestigd doormiddel van boutverbindingen waardoor het ook weer
losmaakbaar is. Zo kan je het element/product makkelijk herplaatsen in bijvoorbeeld een
ander gebouw of andere functie.
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3.3 Hemelwater op het eigen terrein
In ons project hebben wij hier ook over nagedacht over het behouden van hemelwater op het
eigen terrein. Dit hebben we gedaan door het toepassen van:

3.31 Open bestrating
Op onze parkeerplaats hebben wij een open bestrating toegepast, zodat de natuur ook tussen
de bestrating z’n gang kan. Daarnaast zorgt het ervoor dat regenwater snel kan wegzakken.
Zo ontstaat er geen plasvorming op de straat en blijft het grondwaterpeil op een natuurlijke
manier ‘op peil’.

3.32 Wadi’s
Op grote delen van ons ontwerp zullen sedumdaken komen die zorgen voor verkoeling van
het gebouw en wateropslag voor alle groenvoorzieningen. Als het overtollige water wordt op
het terrein opgevangen door Wadi's. Naast onze parkeerplaatsen hebben we deze Wadi’s
gesitueerd. Een wadi is een smal ravijn dat kan worden gevuld met grind en zand, wat kan
helpen om water vast te houden en te infiltreren. De Wadi is eventueel beloopbaar maar kan
niet zwaar belast worden. Tijdens hevige regenbuien loopt de wadi vol. Vrijwel al het water in
de wadi infiltreert in de ondergrond. Het water wordt gefilterd door de bovenste laag van de
grond. Door het vele groen zal de Wadi tevens een opslag zijn voor besproeiing van al het
groen op het terrein.
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3.4 Quickpanell
Met het modulaire wandsysteem van Quickpanell kun je eenvoudig en snel wanden plaatsen.
Dankzij de vouwbare kartonnen kern zijn de systeemwanden compact tijdens transport en in
de opslag. Bij het plaatsen wordt de kartonnen kern uitgevouwen en ontstaat een wand met
een dikte van 100 mm. De elementen vallen met een mesgroefverbinding in elkaar. Voor het
inbrengen van installatiewerk zijn half-open ‘technische panelen’ beschikbaar. Deze panelen
kunnen worden dichtgezet door een gipsplaat tegen de kern te schroeven, daarna is de wand
gereed voor afwerkin g.
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4. Haalbaar en opschaalbaar
Vanaf het begin van ons project was het een doel om een realiseerbaar project neer te zetten.
Om circulariteit toe te passen in de bouw zijn er ingrijpende veranderingen nodig in de huidige
lineaire manier van bouwen.

Bij de lineaire bouw worden nieuwe grondstoffen gebruikt en weer vernietigd. Omdat
materialen in een dergelijke situatie geen functie meer hebben is de vraag naar grondstoffen
hoog. Bij een circulaire manier van bouwen is er efficiënt gebruik gemaakt van materialen
doormiddel van een gesloten kringloop. Hierdoor blijven grondstoffen langer in de ‘economie’
en worden er zo min mogelijk water, energie, grond en afvalproblemen veroorzaakt.

We willen zo snel mogelijk toe naar een circulaire samenleving, naar een leefbare gezonde
wereld zonder verspillingen vervuiling.

4.1 CO2 reductie
Kosten zijn een vaak een bepalende factor. Door slim te bepalen welke elementen in een
gebouw, na gebruik van circa 50 jaar, nog een restwaarde hebben en CO2 uitstoot besparen.
Niet alle producten uit een gebouw kunnen worden hergebruikt. Materialen zoals hout en
kurk zul je niet meer kunnen hergebruiken. Dit zijn gelukkig ook geen enorme CO2 bommen.
Materialen zoals beton of staal zijn dat wel, zij kennen een hoge CO2 uitstoot en een extreem
lange levensduur. Dat zijn de lucratieve materialen om aandacht aan te besteden. Door deze
elementen in een gebouw modulair en demontabel (losmaakbaar) te maken, creëren we naast
een enorme CO2 winst ook een product met restwaarde.
De inkoop van deze herbruikbare materialen zullen voor de ‘inkoper’ ongeveer gelijk blijven.
Kosten voor fabricage en grondstoffen worden vervangen door kosten voor demonteren en
reviseren. De besparing zit in het hergebruik en de enorme hoeveelheid CO2 die daarmee
gemoeid is.
Eventueel kunnen bepalende bouwproducten die veel CO2 kosten in de productie ook
geleased worden. De eigenaar vraagt de gebruiker een leasebedrag en blijft eigenaar. Na
gebruik zorgt de eigenaar voor een nieuw gebouw waar het product in verwerkt kan worden.
Vloeren, trappenhuizen, staalbouwconstructies en prefab wandelementen zijn potentiële
kanshebbers.
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4.2 Materialenpaspoort
Om hergebruik van materialen te stimuleren is het belangrijk om exact te weten welke
elementen er in een gebouw zitten. Door exact te weten welke materialen in welke
afmetingen in een gebouw zitten, wordt het ‘verhandelen’ van gewonnen producten steeds
makkelijker.

Hergebruikte
producten
Betonnen
binnentrap
Brandtrap
Betonnen
gevelelement
Kanaalplaatvloer
Kozijnen
Armaturen
Installatiegoot
Binnendeuren

Plaatsing
producten
Trappenhuis

Nieuwe producten
Kurk

Plaatsing
producten
Delen van gevel

Buitengevel
Alle gevels

Hout
Gelamineerd hout

Gevelbekleding
Skelet gebouw

Alle vloeren +
dakvloer
Koude hal,
Sheddak
Plafonds

Quickpanel

Scheidingswanden

Computervloer

Op elke
verdiepingsvloer
Gevels

Slimfort Isolatie

Onder
computervloer
Kantoren
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5. Communicatie
Binnen onze groep hebben wij tijdens het project vooral gebruik gemaakt van de
communicatie middelen Teams en whatsapp. Voor alle belangrijke punten van ons project
hadden wij elke maandag ochtend om 10:30 uur een teams vergadering met onze coach
Kasper Sloot.
Tijdens dit uurtje stelden wij al onze vragen en besproken wij alle nieuwe opdrachten van ons
project.
Alle documenten en opdrachten die wij gemaakt hebben voor ons project hebben wij in een
OneDrive document geplaats. Dit hebben wij gedaan zodat iedereen bij elkaars documenten
kan komen en hierin verder kan werken.
Verdere documenten en afspraken hebben wij in onze whatsapp groep geplaatst, zodat
wanneer je iets bijvoorbeeld vergeten bent je dit ook altijd nog terug kan kijken.

Naast de teams vergaderingen en het contact via onze whatsapp groep hadden wij ook elke
week op school samen project uren. Op school kregen wij hier zeven uurtjes de tijd voor in de
week, waarin wij samen hard aan het werk zijn geweest voor project.
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6. Social media
Voor ons project hebben wij gebruik gemaakt van twee verschillende social media accounts.
Het Instagram account voor ons project is te vinden onder de naam
@kenniscentrumlagemaat. Hierop staat een post met allemaal project informatie en een link
naar onze pagina op www.smartcirculair.com
Het LinkedIn account van ons project is te vinden onder de naam Circulair Kenniscentrum –
Lagemaat Heerde. Hierop is onze promotievideo te vinden van ons project en post van ons
project team met een link naar de smart circulair website.
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Ook hebben wij een tegel laten maken op de Deltion website en het Instagram account. In
deze advertentie word het project en de Smartcirculair challenge kort uitgelegd. Ook word
er verzocht om op ons te stemmen.

Daarnaast zijn wij ontzettend druk geweest met het uitdelen en ophangen van flyers. Met
deze manier wilden wij de Smartcirculair challenge promoten en stemmen genereren voor
ons team: Deltion College.
Hieronder is een mooie afbeelding te zien waarin een persoon op ons stemt. En ook @Jort
Preuter die flyers uitdeelt aan een willekeurig persoon…
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7. In het kort
Wij hebben een circulair kenniscentrum ontworpen in combinatie met gewonnen producten
uit een ander project de Prinsenhof in Arnhem.
Voordat we begonnen met ontwerpen zijn we opzoek gegaan naar alle benodigde
documenten. Te denken valt aan de bestaande tekeningen van het donorproject,
kaveltekeningen en gegevens bestemmingsplan enzovoort. Hierna hebben wij een
kavelpaspoort opgesteld met hierin alle eisen die er vanuit de wetgeving rusten op de kavel.
Daarnaast hebben we aangegeven hoe het gebouw op de kavel komt te staan.
Voor de volgende opdracht zijn wij begonnen met het voorlopige ontwerp ( plattegronden,
aanzichten en doorsnedes ) met een 55% norm berekening.
Ons voorlopige ontwerp hebben wij hierna mogen presenteren aan de opdrachtgever en de
welstandscommissie.
Na deze presentatie van het voorlopige ontwerp zijn wij begonnen met het tekenen van het
definitieve ontwerp met de tips van de opdrachtgever. Naast het definitieve ontwerp hebben
we in deze fase ook de BENG berekening gemaakt, enkel voor de kantoorfunctie.

Tijdens het ontwerpen hebben wij vele gekeken naar hoe we ons project zo modulair mogelijk
konden maken. Hierbij hebben wij gekozen om gebruik te maken van droge/losmaakbare
verbindingen denk hierbij aan ons houten skelet dat bestaat uit houten gelamineerde
staanders deze
zijn losmaakbaar van onze fundering, maar ook onze beton
elementen/vloeren uit het prinsenhof zijn losmaakbaar doormiddel van stalen
hoekverbindingen, dit zijn enkele voorbeelden van hoe wij losmaakbaarheid hebben gebruikt
in ons project .
Voor in het kantoor hebben we besloten om flexibele wanden te gebruiken. Wij maken
hiervoor gebruik van Quickpanel, dit zijn wand elementen die altijd te verplaatsen zijn.
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Na het maken van het ontwerp zijn wij begonnen met de installaties van het project. Wij
maken hier gebruik van een water water warmtepomp dit gaat doormiddel van retourput en
een pomp put die in beide richtingen kunnen werken enerzijds kunnen deze zorgen voor
verkoeling en anderzijds voor verwarming. Dit is de meest energiezuinige warmtepomp dit
komt door de constante temperatuur in het grondwater.
Voor de ventilatie gebruiken wij zo min mogelijk installaties door gebruik te maken van een
zonneschoorsteen. Wanneer deze het niet bol kan werken wordt onze mechanische installatie
in werking gezet dit gebeurd door sensoren die meten hoeveel Co2 er aanwezig is, als er te
weinig Co2 is gaat de mechanische installatie in werking. Alle energie voor deze installaties
halen wij uit onze zonnepanelen.

Ons gebouw besturen wij via gebouwbeheersysteem dit is een systeem wat wordt gebruikt
om alle aanwezige installaties centraal aan te kunnen sturen en te bedienen en laten
samenwerken.

32

8. Bronvermelding
Energie:
https://www.kiwatt.nl/powerpack/
https://itvisors.nl/cases/besense/
https://www.youtube.com/watch?v=ykuhBOv69-g&t=100s
https://www.youtube.com/watch?v=zTalgetZjHw
https://www.kennisportal.com/kennisitems/hoe-maak-je-een-gebouwslim/
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9. Bijlage I
BENG berekening
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Demo, Demo project

Jort Preuter, Deltion College Jort Preuter

Algemene gegevens
omschrijving

Circulaire Hub te Heerde

plaats

Heerde

type gebouw

utiliteitsgebouw

soort bouw

nieuwbouw

bouwjaar

2022

eigendom

koop

opname

detailopname

datum berekening

24-05-2022

opmerkingen

stu
de
n
t
stu
de
nt

Registratie
Deze berekening is niet geregistreerd in de landelijke database van de Rijksoverheid (EP-Online) en mag daarom niet gebruikt worden
bij aanvraag van een omgevingsvergunning.
Berekeningen voor de aanvraag van een omgevingsvergunning dienen geregistreerd te zijn in EP-Online. Dit geldt voor zowel
grondgebonden woningen, appartementen als utiliteitsgebouwen.

Bouwkundige bibliotheek

Definieer dichte constructies (vloeren, gevels, daken, panelen)
vlak

methodiek

Rc [m²K/W]

vloer

vrije invoer

3,70

gevel

vrije invoer

4,70

Gevel type 2 Betonelement met voorzetwand

gevel

vrije invoer

4,70

Gevel type 3 Betonelement met hout

gevel

vrije invoer

4,70

Sedum dak

dak

vrije invoer

6,30

Uitkragende vloer element

vloer boven buitenlucht

vrije invoer

4,70

Dakterras

dak

vrije invoer

6,30

dichte constructie
Begane Grond vloer
Gevel type 1 Kurk

Uniec 3.0.20.0
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Demo, Demo project

Jort Preuter, Deltion College Jort Preuter

Definieer transparante constructies (ram en, deuren, panelen in kozijn)
UW / UD
[W/m²K]

ggl;n

HR++ glas

1,5

0,00

Kozijn

raam beslisschema hout / kunststof; grenzend aan buiten HR++ glas

1,8

0,60

Entree

deur beslisschema

geïsoleerde deur; niet grenzend aan
buiten

1,7

0,00

Deuren

deur beslisschema

geïsoleerde deur; grenzend aan buiten

2,0

0,00

transparante
constructie

type methodiek

type kozijn

omschrijving

Vliesgevel

raam beslisschema

hout / kunststof; niet grenzend aan
buiten

Indeling gebouw

type zone omschrijving

stu
de
n
t
stu
de
nt

Definieer rekenzones
bouwwijze

Rekenzone 1 Begane
Grond
Rekenzone 2 Verdiepingen
rekenzone
3
Rekenzone 5 Verdiepingen
rekenzone
2
Rekenzone 4 Bovenste
rekenzone
verdieping

type plafond

betonnen wand-vloer skeletbouw met massieve en niet-massieve
betonnen vloeren
betonnen wand-vloer skeletbouw met massieve en niet-massieve
betonnen vloeren
betonnen wand-vloer skeletbouw met massieve en niet-massieve
betonnen vloeren
betonnen wand-vloer skeletbouw met massieve en niet-massieve
betonnen vloeren
betonnen wand-vloer skeletbouw met massieve en niet-massieve
rekenzone Rekenzone 3 Verdieping 5
betonnen vloeren
rekenzone

Definieer utiliteitsgebouw
omschrijving

Circulaire Hub

type gebouw

gesloten of verlaagd
plafond
gesloten of verlaagd
plafond
gesloten of verlaagd
plafond
gesloten of verlaagd
plafond
gesloten of verlaagd
plafond

rekenzone

Rekenzone 1
Begane Grond
Rekenzone 2
Verdiepingen
3
Rekenzone 5
Verdiepingen
2
Rekenzone 4
Bovenste
verdieping
Rekenzone 3
Verdieping 5

meerlaags utiliteitsgebouw

nbouwlaag
1
3
2
1
1

gebruiksfunctie

Ag [m²]

kantoorfunctie

313,00

kantoorfunctie

939,00

kantoorfunctie

626,00

kantoorfunctie

215,00

kantoorfunctie

315,00

Constructies

Uniec 3.0.20.0
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Jort Preuter, Deltion College Jort Preuter

Geom etrie dichte constructie - Circulaire Hub - Rekenzone 1 Begane Grond
dichte constructie

opmerking

oppervlakte [m²]

Begane Grond vloer - op/boven mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3) - 313,00 m²
Begane Grond vloer - R = 3,70

313,00

Gevel tpv hal - GVL_AOR_FOR - 133,00 m² - 90°
Gevel type 2 Betonelement met voorzetwand - R = 4,70

128,50

Gevel type 1 Kurk - kopie - buitenlucht, ZO - 13,30 m² - 90°
Gevel type 1 Kurk - R = 4,70

8,10

Gevel type 1 Kurk - kopie - kopie - kopie - buitenlucht, ZW - 13,13 m² - 90°
7,93

stu
de
n
t
stu
de
nt

Gevel type 1 Kurk - R = 4,70
Gevel type 2 Betonelementen met voorzetwand - buitenlucht, ZW - 37,63 m² - 90°
Gevel type 2 Betonelement met voorzetwand - R = 4,70

24,43

Gevel type 2 Betonelementen met voorzetwand - kopie - buitenlucht, ZO - 37,80 m² - 90°
Gevel type 2 Betonelement met voorzetwand - R = 4,70

33,40

Gevel tpv Zonneschoorsteen - FOR_AOS_Z - 51,10 m² - 90°
Gevel type 2 Betonelement met voorzetwand - R = 4,70

0,00

Geom etrie transparante constructies (ram en en deuren) - Circulaire Hub - Rekenzone 1 Begane Grond
transparante constructie

opmerking aantal

oppervlakte
[m²]

ggl;alt ggl;dif regeling zomernachtventilatie

beschaduwing

zonwering

minimale
belemmering

geen
zonwering

niet aanwezig

geen
zonwering

niet aanwezig

Gevel tpv hal - GVL_AOR_FOR - 133,00 m² - 90°
Deuren - U = 2,0 / g
0,00

=

4,50

Gevel type 1 Kurk - kopie - buitenlucht, ZO - 13,30 m² - 90°
Kozijn - U = 1,8 / g

= 0,60

5,20

Gevel type 1 Kurk - kopie - kopie - kopie - buitenlucht, ZW - 13,13 m² - 90°
Kozijn - U = 1,8 / g

= 0,60

5,20

minimale
belemmering

Gevel type 2 Betonelementen met voorzetwand - buitenlucht, ZW - 37,63 m² - 90°
Kozijn - U = 1,8 / g

= 0,60

13,20

minimale
belemmering

geen
zonwering

niet aanwezig

Gevel type 2 Betonelementen met voorzetwand - kopie - buitenlucht, ZO - 37,80 m² - 90°
Kozijn - U = 1,8 / g

Uniec 3.0.20.0

= 0,60

4,40

minimale
belemmering
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Geom etrie transparante constructies (ram en en deuren) - Circulaire Hub - Rekenzone 1 Begane Grond
transparante constructie

opmerking aantal

oppervlakte
[m²]

beschaduwing

zonwering

ggl;alt ggl;dif regeling zomernachtventilatie

Gevel tpv Zonneschoorsteen - FOR_AOS_Z - 51,10 m² - 90°
Entree - U = 1,7 / g

= 0,00

Vliesgevel - U = 1,5 / g
0,00

8,00

=

43,10

Kenmerken vloerconstructie
hoogte bovenkant vloer tov maaiveld (h)

0,20 m

omtrek van het vloerveld (P)

28,00 m

stu
de
n
t
stu
de
nt

Geom etrie dichte constructie - Circulaire Hub - Rekenzone 2 Verdiepingen 3
dichte constructie

opmerking

oppervlakte [m²]

Gevel tpv hal - GVL_AOR_FOR - 399,00 m² - 90°

Gevel type 2 Betonelement met voorzetwand - R = 4,70

399,00

Gevel type 3 hout - buitenlucht, ZO - 39,90 m² - 90°
Gevel type 3 Betonelement met hout - R = 4,70

24,30

Gevel tpv Zonneschoorsteen - FOR_AOS_Z - 153,30 m² - 90°
Gevel type 2 Betonelement met voorzetwand - R = 4,70

0,00

Gevel type 3 hout - buitenlucht, ZW - 39,38 m² - 90°
Gevel type 3 Betonelement met hout - R = 4,70

23,78

Gevel type 2 Betonelementen met voorzetwand - buitenlucht, ZW - 112,88 m² - 90°
Gevel type 2 Betonelement met voorzetwand - R = 4,70

73,28

Gevel type 2 Betonelementen met voorzetwand - kopie - buitenlucht, ZO - 113,40 m² - 90°
Gevel type 2 Betonelement met voorzetwand - R = 4,70

100,20

Geom etrie transparante constructies (ram en en deuren) - Circulaire Hub - Rekenzone 2 Verdiepingen 3
transparante constructie

opmerking aantal

oppervlakte
[m²]

beschaduwing

zonwering

minimale
belemmering

geen
zonwering

ggl;alt ggl;dif regeling zomernachtventilatie

Gevel type 3 hout - buitenlucht, ZO - 39,90 m² - 90°
Kozijn - U = 1,8 / g

= 0,60

15,60

niet aanwezig

Gevel tpv Zonneschoorsteen - FOR_AOS_Z - 153,30 m² - 90°

Uniec 3.0.20.0
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Jort Preuter, Deltion College Jort Preuter

Geom etrie transparante constructies (ram en en deuren) - Circulaire Hub - Rekenzone 2 Verdiepingen 3
transparante constructie
Vliesgevel - U = 1,5 / g
0,00

opmerking aantal
=

oppervlakte
[m²]

beschaduwing

zonwering

minimale
belemmering

geen
zonwering

ggl;alt ggl;dif regeling zomernachtventilatie

153,30

Gevel type 3 hout - buitenlucht, ZW - 39,38 m² - 90°
Kozijn - U = 1,8 / g

= 0,60

15,60

niet aanwezig

Gevel type 2 Betonelementen met voorzetwand - buitenlucht, ZW - 112,88 m² - 90°
Kozijn - U = 1,8 / g

= 0,60

minimale
belemmering

39,60

geen
zonwering

niet aanwezig

Gevel type 2 Betonelementen met voorzetwand - kopie - buitenlucht, ZO - 113,40 m² - 90°
= 0,60

minimale
belemmering

13,20

geen
zonwering

niet aanwezig

stu
de
n
t
stu
de
nt

Kozijn - U = 1,8 / g

Geom etrie dichte constructie - Circulaire Hub - Rekenzone 5 Verdiepingen 2
dichte constructie

opmerking

oppervlakte [m²]

Gevel type 3 hout - buitenlucht, ZO - 26,60 m² - 90°
Gevel type 3 Betonelement met hout - R = 4,70

5,80

Gevel type 3 hout - buitenlucht, ZW - 26,25 m² - 90°
Gevel type 3 Betonelement met hout - R = 4,70

15,85

Gevel type 2 Betonelementen met voorzetwand - buitenlucht, ZW - 75,25 m² - 90°
Gevel type 2 Betonelement met voorzetwand - R = 4,70

48,85

Gevel type 2 Betonelementen met voorzetwand - kopie - buitenlucht, ZO - 75,60 m² - 90°
Gevel type 2 Betonelement met voorzetwand - R = 4,70

66,80

Gevel type 2 Betonelementen met voorzetwand - buitenlucht, NO - 100,10 m² - 90°
Gevel type 2 Betonelement met voorzetwand - R = 4,70

51,10

Gevel type 3 hout - buitenlucht, NO - 53,20 m² - 90°
Gevel type 3 Betonelement met hout - R = 4,70

42,70

Gevel type 3 hout - buitenlucht, NW - 53,20 m² - 90°
Gevel type 3 Betonelement met hout - R = 4,70

42,80

Gevel type 2 Betonelementen met voorzetwand - buitenlucht, NW - 80,50 m² - 90°
Gevel type 2 Betonelement met voorzetwand - R = 4,70

61,30

Gevel tpv Zonneschoorsteen - FOR_AOS_Z - 102,20 m² - 90°

Uniec 3.0.20.0
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Jort Preuter, Deltion College Jort Preuter

Geom etrie dichte constructie - Circulaire Hub - Rekenzone 5 Verdiepingen 2
dichte constructie

opmerking

oppervlakte [m²]

Gevel type 2 Betonelement met voorzetwand - R = 4,70

0,00

Dakterras - buitenlucht; HOR - 100,00 m²
Dakterras - R = 6,30

100,00

Geom etrie transparante constructies (ram en en deuren) - Circulaire Hub - Rekenzone 5 Verdiepingen 2
transparante constructie

opmerking aantal

oppervlakte
[m²]

beschaduwing

zonwering

minimale
belemmering
minimale
belemmering

geen
zonwering
geen
zonwering

minimale
belemmering

geen
zonwering

ggl;alt ggl;dif regeling zomernachtventilatie

Gevel type 3 hout - buitenlucht, ZO - 26,60 m² - 90°
= 0,60

Kozijn - U = 1,8 / g

= 0,60

10,40

niet aanwezig

stu
de
n
t
stu
de
nt

Kozijn - U = 1,8 / g

10,40

niet aanwezig

Gevel type 3 hout - buitenlucht, ZW - 26,25 m² - 90°
Kozijn - U = 1,8 / g

= 0,60

10,40

niet aanwezig

Gevel type 2 Betonelementen met voorzetwand - buitenlucht, ZW - 75,25 m² - 90°
Kozijn - U = 1,8 / g

= 0,60

minimale
belemmering

26,40

geen
zonwering

niet aanwezig

Gevel type 2 Betonelementen met voorzetwand - kopie - buitenlucht, ZO - 75,60 m² - 90°
Kozijn - U = 1,8 / g

= 0,60

minimale
belemmering

8,80

geen
zonwering

niet aanwezig

Gevel type 2 Betonelementen met voorzetwand - buitenlucht, NO - 100,10 m² - 90°
Kozijn - U = 1,8 / g

= 0,60

49,00

minimale
belemmering

geen
zonwering

niet aanwezig

minimale
belemmering

geen
zonwering

niet aanwezig

minimale
belemmering

geen
zonwering

niet aanwezig

Gevel type 3 hout - buitenlucht, NO - 53,20 m² - 90°
Kozijn - U = 1,8 / g

= 0,60

10,50

Gevel type 3 hout - buitenlucht, NW - 53,20 m² - 90°
Kozijn - U = 1,8 / g

= 0,60

10,40

Gevel type 2 Betonelementen met voorzetwand - buitenlucht, NW - 80,50 m² - 90°
Deuren - U = 2,0 / g
0,00
Kozijn - U = 1,8 / g

=

10,80

= 0,60

minimale
belemmering

8,40

geen
zonwering
geen
zonwering

niet aanwezig
niet aanwezig

Gevel tpv Zonneschoorsteen - FOR_AOS_Z - 102,20 m² - 90°
Vliesgevel - U = 1,5 / g
0,00

Uniec 3.0.20.0

=

102,20
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Jort Preuter, Deltion College Jort Preuter

Geom etrie dichte constructie - Circulaire Hub - Rekenzone 4 Bovenste verdieping
dichte constructie

opmerking

oppervlakte [m²]

Gevel type 3 hout - buitenlucht, ZO - 13,30 m² - 90°
Gevel type 3 Betonelement met hout - R = 4,70

8,10

Gevel type 2 Betonelementen met voorzetwand - kopie - buitenlucht, ZO - 37,80 m² - 90°
Gevel type 2 Betonelement met voorzetwand - R = 4,70

33,40

Gevel type 2 Betonelementen met voorzetwand - buitenlucht, ZW - 50,75 m² - 90°
Gevel type 2 Betonelement met voorzetwand - R = 4,70

0,00

Gevel tpv Zonneschoorsteen - FOR_AOS_Z - 51,10 m² - 90°
0,00

stu
de
n
t
stu
de
nt

Gevel type 2 Betonelement met voorzetwand - R = 4,70
Gevel type 3 hout - buitenlucht, NO - 26,60 m² - 90°
Gevel type 3 Betonelement met hout - R = 4,70

21,35

Gevel type 2 Betonelementen met voorzetwand - buitenlucht, NO - 50,05 m² - 90°
Gevel type 2 Betonelement met voorzetwand - R = 4,70
Dak - buitenlucht; HOR - 215,00 m²
Sedum dak - R = 6,30

25,55

215,00

Gevel type 3 hout - buitenlucht, NW - 13,30 m² - 90°
Gevel type 3 Betonelement met hout - R = 4,70

0,00

Gevel type 2 Betonelementen met voorzetwand - buitenlucht, NW - 37,63 m² - 90°
Gevel type 2 Betonelement met voorzetwand - R = 4,70

28,03

Geom etrie transparante constructies (ram en en deuren) - Circulaire Hub - Rekenzone 4 Bovenste
verdieping
transparante constructie

opmerking aantal

oppervlakte
[m²]

beschaduwing

zonwering

minimale
belemmering

geen
zonwering

ggl;alt ggl;dif regeling zomernachtventilatie

Gevel type 3 hout - buitenlucht, ZO - 13,30 m² - 90°
Kozijn - U = 1,8 / g

= 0,60

5,20

niet aanwezig

Gevel type 2 Betonelementen met voorzetwand - kopie - buitenlucht, ZO - 37,80 m² - 90°
Kozijn - U = 1,8 / g

= 0,60

4,40

minimale
belemmering

geen
zonwering

niet aanwezig

Gevel type 2 Betonelementen met voorzetwand - buitenlucht, ZW - 50,75 m² - 90°
Vliesgevel - U = 1,5 / g
0,00

Uniec 3.0.20.0

=

geen
zonwering

50,75
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Jort Preuter, Deltion College Jort Preuter

Geom etrie transparante constructies (ram en en deuren) - Circulaire Hub - Rekenzone 4 Bovenste
verdieping
transparante constructie

opmerking aantal

oppervlakte
[m²]

beschaduwing

zonwering

minimale
belemmering

geen
zonwering

ggl;alt ggl;dif regeling zomernachtventilatie

Gevel tpv Zonneschoorsteen - FOR_AOS_Z - 51,10 m² - 90°
Vliesgevel - U = 1,5 / g
0,00

=

51,10

Gevel type 3 hout - buitenlucht, NO - 26,60 m² - 90°
Kozijn - U = 1,8 / g

= 0,60

5,25

niet aanwezig

Gevel type 2 Betonelementen met voorzetwand - buitenlucht, NO - 50,05 m² - 90°
Kozijn - U = 1,8 / g

= 0,60

24,50

minimale
belemmering

geen
zonwering

niet aanwezig

geen
zonwering

niet aanwezig

Gevel type 3 hout - buitenlucht, NW - 13,30 m² - 90°
=

13,30

stu
de
n
t
stu
de
nt

Vliesgevel - U = 1,5 / g
0,00

Gevel type 2 Betonelementen met voorzetwand - buitenlucht, NW - 37,63 m² - 90°
Kozijn - U = 1,8 / g
Deuren - U = 2,0 / g
0,00

= 0,60
=

4,20

minimale
belemmering

5,40

geen
zonwering
geen
zonwering

niet aanwezig
niet aanwezig

Geom etrie dichte constructie - Circulaire Hub - Rekenzone 3 Verdieping 5
dichte constructie

opmerking

oppervlakte [m²]

Gevel type 1 Kurk - buitenlucht, ZO - 13,30 m² - 90°
Gevel type 1 Kurk - R = 4,70

9,80

Gevel type 1 Kurk - buitenlucht, ZW - 50,75 m² - 90°
Gevel type 1 Kurk - R = 4,70

31,35

Gevel type 2 Betonelementen met voorzetwand - kopie - buitenlucht, ZO - 37,80 m² - 90°
Gevel type 2 Betonelement met voorzetwand - R = 4,70

33,40

Gevel tpv Zonneschoorsteen - FOR_AOS_Z - 51,10 m² - 90°
Gevel type 2 Betonelement met voorzetwand - R = 4,70

0,00

Gevel type 1 Kurk - buitenlucht, NO - 51,10 m² - 90°
Gevel type 1 Kurk - R = 4,70

37,10

Dak - buitenlucht; HOR - 9,00 m²
Dakterras - R = 6,30

9,00

Gevel type 2 Betonelementen met voorzetwand - buitenlucht, NO - 25,55 m² - 90°

Uniec 3.0.20.0
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Jort Preuter, Deltion College Jort Preuter

Geom etrie dichte constructie - Circulaire Hub - Rekenzone 3 Verdieping 5
dichte constructie

opmerking

oppervlakte [m²]

Gevel type 2 Betonelement met voorzetwand - R = 4,70

16,75

Vloer - 9,00 m²
Uitkragende vloer element - R = 4,70

9,00

Gevel type 1 Kurk - buitenlucht, NW - 66,85 m² - 90°
Gevel type 1 Kurk - R = 4,70

52,85

Geom etrie transparante constructies (ram en en deuren) - Circulaire Hub - Rekenzone 3 Verdieping 5
opmerking aantal

oppervlakte
[m²]

beschaduwing

zonwering

ggl;alt ggl;dif regeling zomernachtventilatie

stu
de
n
t
stu
de
nt

transparante constructie

Gevel type 1 Kurk - buitenlucht, ZO - 13,30 m² - 90°
Kozijn - U = 1,8 / g

= 0,60

3,50

minimale
belemmering

geen
zonwering

minimale
belemmering

geen
zonwering
geen
zonwering

niet aanwezig

Gevel type 1 Kurk - buitenlucht, ZW - 50,75 m² - 90°
Kozijn - U = 1,8 / g

= 0,60

Deuren - U = 2,0 / g
0,00

=

14,00
5,40

niet aanwezig
niet aanwezig

Gevel type 2 Betonelementen met voorzetwand - kopie - buitenlucht, ZO - 37,80 m² - 90°
Kozijn - U = 1,8 / g

= 0,60

4,40

minimale
belemmering

geen
zonwering

niet aanwezig

minimale
belemmering

geen
zonwering

niet aanwezig

Gevel tpv Zonneschoorsteen - FOR_AOS_Z - 51,10 m² - 90°
Vliesgevel - U = 1,5 / g
0,00

=

51,10

Gevel type 1 Kurk - buitenlucht, NO - 51,10 m² - 90°
Kozijn - U = 1,8 / g

= 0,60

14,00

Gevel type 2 Betonelementen met voorzetwand - buitenlucht, NO - 25,55 m² - 90°
Kozijn - U = 1,8 / g

= 0,60

8,80

minimale
belemmering

geen
zonwering

niet aanwezig

minimale
belemmering

geen
zonwering

niet aanwezig

Gevel type 1 Kurk - buitenlucht, NW - 66,85 m² - 90°
Kozijn - U = 1,8 / g

= 0,60

14,00

Luchtdoorlaten
Infiltratie
buitenwerkse gebouwhoogte

28,00 m

Uniec 3.0.20.0
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Demo, Demo project

Jort Preuter, Deltion College Jort Preuter

invoer infiltratie

meetwaarde voor infiltratie - per gebouw

Definieer infiltratie
gebouw

qv;10;lea;ref [dm³/s per m² gebruiksoppervlak]

gebouw

0,40

Verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht
invoer verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht geen verticale leidingen door thermische schil

Verwarming 1

1

Aangesloten rekenzones
Rekenzone 1 Begane Grond
Rekenzone 2 Verdiepingen 3
Rekenzone 5 Verdiepingen 2
Rekenzone 4 Bovenste verdieping
Rekenzone 3 Verdieping 5

Opwekking
Opwekker 1
type opwekker
invoer opwekker
functie(s) van opwekker

stu
de
n
t
stu
de
nt

Aantal identieke systemen

warmtepomp - elektrisch
forfaitair

verwarming en warm tapwater

gemeenschappelijke of niet-gemeenschapellijke installatie

niet-gemeenschappelijke installatie

bron warmtepomp

grondwater

toestel / warmteleveringssysteem

warmtepomp - elektrisch

warmtebehoefte verwarmingssysteem

76556 kWh

door opwekker geleverde warmte (per toestel)

76556 kWh

COP

3,60

energiefractie

1,000

hulpenergie per toestel

305 kWh

Distributie
type distributiesysteem

tweepijpssysteem

ontwerp aanvoertemperatuur

55°C

waterzijdige inregeling

inregeling dynamisch gebalanceerd per paneel

Uniec 3.0.20.0
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Jort Preuter, Deltion College Jort Preuter

Binnen verwarmde zone
invoer leidingen

leidinglengte onbekend - leidinggegevens onbekend

totale leidinglengte

1541,12 m

isolatie leidingen

geïsoleerd

isolatie kleppen en beugels

kleppen en beugels - geïsoleerd

Buiten verwarmde zone
invoer leidingen

geen leidingen buiten verwarmde zone

aanvullende distributiepomp

aanvullende distributiepomp niet aanwezig

distributiepom pen

pomp 1

Afgifte
Afgiftesysteem 1
type afgiftesysteem
vertrekhoogte
type oppervlakteverwarming
isolatie oppervlakteverwarming
ruimtetemperatuur regeling

stu
de
n
t
stu
de
nt

omschrijving

oppervlakteverwarming
h≤4m

vloerverwarming - deklaag < 2 cm

met minimaal de isolatie vereist in NEN-EN 1264

gecertificeerd volgens NEN-EN 215 of NEN-EN 15500

temperatuurcorrectie type regeling (Δθ )

temperatuurcorrectie automatische regeling (Δθ

Ventilatoren voor afgifte
rekenzone
Rekenzone 1 Begane Grond

1,5 K

)

0,0 K

invoer ventilator

geen ventilatoren aanwezig

Rekenzone 2 Verdiepingen 3

geen ventilatoren aanwezig

Rekenzone 5 Verdiepingen 2

geen ventilatoren aanwezig

Rekenzone 4 Bovenste verdieping

geen ventilatoren aanwezig

Rekenzone 3 Verdieping 5

geen ventilatoren aanwezig

Warm tapwater 1
Aantal identieke systemen
1
Uniec 3.0.20.0
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Jort Preuter, Deltion College Jort Preuter

Aangesloten op warm tapwatersysteem
Circulaire Hub:Rekenzone 1 Begane Grond
Circulaire Hub:Rekenzone 2 Verdiepingen 3
Circulaire Hub:Rekenzone 5 Verdiepingen 2
Circulaire Hub:Rekenzone 4 Bovenste verdieping
Circulaire Hub:Rekenzone 3 Verdieping 5

Opwekking
Opwekker 1
warmtepomp - elektrisch

invoer opwekker

eigen waarde opwekkingsrendement

indirect verwarmde warm watervoorraadvat(en)

warmtepomp met geïntegreerd voorraadvat

functie(s) van opwekker

verwarming en warm tapwater

gemeenschappelijke of niet-gemeenschapellijke installatie

niet-gemeenschappelijke installatie

bron warmtepomp

grondwater

warmtebehoefte tapwatersysteem
COP
f

stu
de
n
t
stu
de
nt

type opwekker

52156 kWh
1,40
0,92

energiefractie
hulpenergie per toestel

Distributie
circulatieleiding
Binnen verwarmde zone
invoer circulatieleiding
totale lengte circulatieleiding
uitwendige diameter circulatieleiding
isolatie circulatieleiding
isolatie kleppen en beugels

1,000

0 kWh

circulatieleiding met warm tapwater

leidinglengte onbekend - leidinggegevens onbekend
732,40 m
12 mm
15 mm

kleppen en beugels - geïsoleerd

Buiten verwarmde zone
invoer circulatieleiding

geen leidingen buiten verwarmde zone

circulatiepomp - invoer

pompvermogen onbekend, EEI onbekend

distributiepom pen
omschrijving

vermogen [W]

EEI

pomp 1

Uniec 3.0.20.0
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Jort Preuter, Deltion College Jort Preuter

circulatiepomp - regeling

constante druk regeling

aantal bouwlagen van het tapwatersysteem

8 bouwlagen

aantal afleversets

0 afleversets

Afgifte
gemiddelde lengte uittapleidingen

lengte uittapleidingen > 3 meter

Ventilatie 1
Aantal identieke systemen
1

Aangesloten rekenzones

Rekenzone 2 Verdiepingen 3
Rekenzone 5 Verdiepingen 2
Rekenzone 4 Bovenste verdieping
Rekenzone 3 Verdieping 5

Type ventilatiesysteem
ventilatiesysteem
invoer ventilatiesysteem
luchtbehandelingskast
systeemvariant
f
passieve koeling

Warmteterugwinning
type warmteterugwinning
rendement warmteterugwinning

stu
de
n
t
stu
de
nt

Rekenzone 1 Begane Grond

Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal
forfaitair

luchtbehandelingskast niet aanwezig

D.5a centrale WTW, CO -metingen in VR en sturing op toe- of
afvoer
0,67

geen passieve koelregeling

kruisstroomwarmtewisselaar
0,550

bypass

bypass onbekend

bypassaandeel

0,00

toevoerkanaal van buiten naar WTW - lengte en/of isolatie

toevoerkanaal geïsoleerd - type isolatie onbekend - lengte
bekend

toevoerkanaal van buiten naar WTW - lengte

1,00 m

Ventilatoren
invoer ventilator vermogen

forfaitair ventilator vermogen

volumeregeling ventilatoren WTW

met constant-volumeregeling

Uniec 3.0.20.0
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Ventilatiedebieten
werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit

werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit
onbekend

Distributie en regelingen
luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen

LUKA D

PV 1
gebouw

invoer wattpiekvermogen

forfaitair

PV systeem gedeeld

PV systeem niet gedeeld met ander EP-plichtig gebouw op het
perceel

product forfaitair

monokristallijn silicium geplaatst vanaf 2018 (175 W/m²)

wattpiekvermogen per m²

175,00 Wp/m²

gemiddelde veroudering per jaar

PV-velden
Apanelen [m²]

oriëntatie

1400,00

zuidwest

Verlichting
invoer verlichtingsvermogen

Rekenzone 1
Begane
Grond
Rekenzone 2
Verdiepingen
3
Rekenzone 5
Circulaire Hub
Verdiepingen
2
Rekenzone 4
Bovenste
verdieping
Rekenzone 3
Verdieping 5

Uniec 3.0.20.0

hellingshoek [°]
20

ventilatie

beschaduwing

sterk geventileerd

minimale belemmering

forfaitair parasitair vermogen

Verlichtingzones
rekenzone

0,50 %

forfaitair verlichtingsvermogen

invoer parasitair vermogen

omschrijving

stu
de
n
t
stu
de
nt

PV systeem aangesloten achter de meter(s) van

Averl [m²]

nieuwwaarde comp.

verlichtingsregeling

1

313,00

led-lichtbron (L80)

vertrek: auto aan / auto uit

2

939,00

led-lichtbron (L80)

vertrek: auto aan / auto uit

5

626,00

led-lichtbron (L80)

vertrek: auto aan / auto uit

4

215,00

led-lichtbron (L80)

vertrek: auto aan / auto uit

3

315,00

led-lichtbron (L80)

vertrek: auto aan / auto uit

verlichtingszone
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie
functie
verwarming

energie niet-primair

energie primair

hulpenergie niet-primair

hulpenergie primair

21265 kWh

30835 kWh

305 kWh

443 kWh

40494 kWh

58716 kWh

1312 kWh

1902 kWh

E

elektrisch
warm tapwater

E

elektrisch
ventilatoren

E

4954 kWh

7183 kWh

0 kWh

0 kWh

verlichting

E

76757 kWh

111298 kWh

0 kWh

0 kWh

208032 kWh

stu
de
n
t
stu
de
nt

Totaal

2345 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik
primaire energiegebruik inclusief hulpenergie

210377 kWh

opgewekte elektriciteit

295972 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

E

-85595 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie
verwarming
warm tapwater
koeling
elektriciteit
totaal

E

55290 kWh

E

11662 kWh

E

0 kWh

E

295972 kWh

E

362925 kWh

Elektriciteitsgebruik op de m eter
gebouwgebonden installaties

145088 kWh

niet gebouwgebonden installaties

0 kWh

opgewekte elektriciteit

204119 kWh

totaal

-59031 kWh

Uniec 3.0.20.0
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Oppervlakten
totale gebruiksoppervlakte

A

2408,00 m²

verliesoppervlakte

A

2865,80 m²

compactheid

1,19

CO 2-em issie
CO -emissie

-20071 kg

Energieprestatie

energiebehoefte
primaire fossiele energie
aandeel hernieuwbare energie
hernieuwbare energie indicator
energielabel

eis

resultaat

stu
de
n
t
stu
de
nt

indicator
Ewe

90,00 kWh/m²

79,87 kWh/m²

Ewe

40,00 kWh/m²

-35,54 kWh/m²

RER

30,0 %

E

130,8 %

150,71

A+++++

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Uniec 3.0.20.0
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Bijlage II
Quickpanell

35

Voorbeelden
Interieurmodules

Telefoon module

Akoestische werkplekscheiding

Spreekkamer

Akoestische divider

Projectruimte

