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Voorwoord

In de kiem gescoord
In de wetenschap dat de beste ideeën dikwijls van buiten 
komen, heeft het Cement&BetonCentrum in de zomer van 2009 
de eerste editie van de prijsvraag ‘In de kiem gescoord’ 
uitgeschreven. 
Deze prijsvraag wordt jaarlijks uitgeschreven, steeds met een 
ander specifiek thema. Het algemene doel van dit initiatief is 
innovatie in de betonproductie en toepassing te stimuleren.

De ideeënprijsvraag wordt bewust laagdrempelig gehouden; er 
worden geen grote inspanningen gevraagd voor deelname. 
Er wordt een oproep gedaan aan iedereen die denkt iets te 
kunnen bijdragen aan de innovatie van beton binnen het 
jaarlijkse thema. 

Ideeën kunnen betrekking hebben op geheel nieuwe producten 
en toepassingen, maar ook op verbeteringen van bestaande 
processen, producten en systemen. Het ideeënveld wordt dus 
bewust breed en open gehouden.

En om te benadrukken dat het in de kern gaat om een stimulans 
tot ontwikkeling, is gekozen voor een prijs in de vorm van een 
voucher ter waarde van € 5.000,- te besteden aan consultancy of 
research voor de verdere ontwikkeling van het idee.

Thema 2011: Thermisch Actieve Gebouwen
De oproep voor de ideeënprijsvraag leverde ondanks de 
complexe vraagstelling van de opgave zestien inzendingen op. 
De inzendingen hebben ons plezierig verrast. De deelnemers 
hebben veel tijd besteed om hun creatieve ideeën ook visueel 
zichtbaar te maken. Dat siert hun betrokkenheid bij het thema.

Alle ingezonden ideeën van de prijsvraag ‘In de kiem gescoord: 
Thermisch Actieve Gebouwen’ zijn gebundeld in deze publicatie. 

André Burger, directeur Cement&BetonCentrum
‘s-Hertogenbosch, januari 2012
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Cement&BetonCentrum

Doelstelling 
Het Cement&BetonCentrum behartigt de gemeenschappelijke 
belangen van de toonaangevende cementindustrieën met een 
commercieel belang op de Nederlandse markt. 
Doelstelling is het gebruik van cement in Nederland te bevorde-
ren, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. 

Werkwijze 
Het Cement&BetonCentrum richt zich als communicatie- en 
netwerkorganisatie op diegenen die beslissen en adviseren over 
materiaaltoepassing in de bouw. De werkwijze richt zich op 
promotie door kennisoverdracht en het onderling verbinden 
van diverse doelgroepen in ontwerp en uitvoering van bouwcon-
structies. 

Organisatie 
Het Cement&BetonCentrum heeft de juridische entiteit van 
een vereniging. De volgende bedrijven zijn lid van de vereniging: 
CCB S.A., CEMEX Deutschland AG, Dyckerhoff AG, ENCI BV 
(HeidelbergCementGroup), HOLCIM Nederland BV.

Wat we doen      
De activiteiten van het Cement&BetonCentrum omvatten 
marktonderzoek, communicatie, kennisoverdracht, technisch 
onderzoek en public affairs, gericht op wet- en regelgeving voor 
cement en beton. We streven hierbij naar functionele samenwer-
kingen binnen de betonsector.  

We richten ons in de eerste plaats op algemene beton-informa-
tie, niet gebonden aan een specifieke toepassing. Onderwerpen 
als duurzaamheid, gezondheid, veiligheid, schoonheid en bruik-
baarheid behoren tot ons domein.
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Jury

Algemeen
De jury is van mening dat het algehele niveau van de inzendin-
gen matig is ten aanzien van de uitdagende vraagstelling van 
deze ideeënprijsvraag. Zij is van mening dat het karakter van de 
prijsvraag aanspoort tot een precieze analyse welke leidt tot een 
innovatief voorstel voor toepassing dat in ieder geval in de kern 
voldoende overtuigend moet zijn voor een vruchtbaar vervolg. 
Het gaat in eerste instantie niet om compleet uitgewerkte en 
geteste voorstellen, er mogen zeker nog relevante vragen en on-
derzoekspaden open blijven. De jury heeft bewust gekeken naar 
de relevantie van de voorstellen met betrekking tot het thema – 
thermisch actieve gebouwen – én op elk afzonderlijk onderdeel; 
thermisch, actief en gebouw. Tevens is van belang de relatie tot 
het materiaal beton.

Bovenstaande heeft geleid tot twee ‘eervolle vermeldingen’ die 
beide qua ideevorming zeer interessant bleken, maar die echter 
enigszins buiten de door de jury en prijsvraaguitschrijver 
gestelde randvoorwaarden vielen.

Juryrapport

6

De inzendingen voor de prijsvraag werden beoordeeld door een 
vakkundige, onafhankelijke jury bestaande uit vijf personen. 
De juryleden zijn aansprekende vertegenwoordigers die werk-
zaam zijn op het gebied van thermisch actief bouwen. 
De criteria voor beoordeling waren orginaliteit, haalbaarheid, 
bijdrage aan duurzaam bouwen met beton en de relevantie voor 
bouwnijverheid en maatschappij.

Samenstelling van de jury
 › Atto Harsta, Aldus bouwinnovatie (voorzitter)
 › Siebe Bakker, bureaubakker (secretaris)
 › Jean-Marc Saurer, hvdnarchitecten
 › Ieke Kuijpers-Van Gaalen, DGMR
 › Gijs Kreunen, VBI Ontwikkeling
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NominatiesEervolle vermeldingen

Schoon met bacteriën!
De jury is zeer te spreken over de vondst van een ‘nieuwe’ 
energiebron voor thermisch actieve bouwdelen – het benutten 
van warmte uit biologische processen. Het voorstel is echter on-
losmakelijk verbonden aan het specifieke voorbeeld: rioolwater-
zuiveringsinstallaties. 
Het opent hiermee een breed veld voor toepassing van ther-
misch te activeren bouwwerken, maar heeft geen relatie tot 
gebouwen, één van de randvoorwaarden van de prijsvraag.

As-stro beton
De jury heeft waardering voor het gebruik van hernieuwbare 
grondstoffen en restmaterialen en ziet zeker potentie voor 
verdere ontwikkeling. Het voorstel is echter gestoeld op passieve 
thermische capaciteiten in plaats van op actieve. Ook de passieve 
bijdrage wordt niet verder uitgewerkt.

Twee inzendingen zijn genomineerd en bleken uiteindelijk zeer 
dicht bij elkaar te liggen voor wat betreft de relevantie tot het 
thema en de potenties voor verdere ontwikkeling. 
De genomineerde inzendingen zijn Watt Slim! en 
Actief met beton én gevel. Beide voorstellen richten zich op het 
werken aan cruciale uitdagingen hierbij. De jury heeft unaniem 
besloten beiden uit te roepen tot gedeelde winnaar.



Watt slim!
De jury spreekt haar waardering uit voor de accurate analyse van 
met name de bouwfysische uitdagingen die gerelateerd zijn aan 
thermisch actieve gebouwen; akoestiek en (individuele) regel-
baarheid van de systemen. Het onderkennen van deze proble-
matiek en het doeltreffend pareren is van onschatbare waarde 
voor verdere ontwikkeling en acceptatie van thermisch actieve 
gebouwen.

In eerste aanzet lijkt het voorgestelde plafondsysteem met één 
oplossing / product voor beide vraagstukken simultaan een 
werkbare oplossing te bieden. De jury kan zich voorstellen dat 
nader onderzoek gewenst is naar de efficiëntie van de systemen 
en hoe een snel veranderende comfortvraag kan worden opge-
vangen middels een relatief traag werkend systeem. 

Daarnaast spoort de jury deze winnaar graag aan om oplossin-
gen met vergelijkbare prestaties te ontwikkelen welke niet be-
dacht zijn als een toevoeging, maar welke volledig geïntegreerd 
zijn met de betonnen elementen, de kern van thermische actieve 
gebouwen.

Actief met beton én gevel
Het inzichtelijk, bruikbaar en deelbaar maken van kennis en 
data welke nodig zijn voor succesvolle toepassing van thermisch 
actieve gebouwen lijkt van cruciaal belang. De inzender stelt 
terecht dat het aantal disciplines en de hoeveelheid benodigde 
kennis leidt tot een complex en mogelijk onoverzichtelijk ont-
werpproces. De voorgestelde simulatie- en analysesoftware om al 
de verschillende ontwerpparameters te koppelen kan leiden tot 
het verkrijgen van een gecombineerd inzicht in de invloed van 
deze aspecten op het akoestisch, visueel en thermisch comfort. 
Een dergelijke situatie zal kunnen bijdragen aan het eenvoudiger 
ontwerpen aan thermisch actieve gebouwen. Zeker wanneer het 
programma niet alleen ‘eindsituaties’ schetst, maar ook rich-
tingen toont hoe andere gewenste waardes verkregen kunnen 
worden. 

De jury ziet vooral potentie in het verder uitwerken en com-
plementeren van deze koppeling van disciplines (waarbij de 
ontwerper zelf de software zou moeten kunnen gebruiken en 
interpreteren), veel meer dan in het al dan niet aanbieden via 
‘the cloud’.
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Wedstrijdreglement

Ideeënprijsvraag ‘In de kiem gescoord – Thermisch Actieve 
Gebouwen’ is een initiatief van het Cement&BetonCentrum. 
In de kiem gescoord is een openbare ideeënprijsvraag.

Artikel 2 Doel 
Met deze prijsvraag wil het Cement&BetonCentrum een stimu-
lans geven aan innovatie in ontwerp en toepassing van beton, in 
het bijzonder verbetering van de milieuprestaties.

Artikel 3 Thema 
Het thema voor de editie 2011 is ‘Thermisch Actieve Gebouwen’. 
Thermisch Actieve Gebouwen zijn gebouwen waarbij de massa 
van de bouwconstructie bewust is meegenomen in het ener-
gieconcept van het gebouw. Betonnen bouwdelen kunnen dan 
worden benut voor absorptie, opslag en afgifte van thermische 
energie, zowel voor koeling als verwarming. Dit vergt integratie 
van architectuur, constructie en installatie. Doelstelling van 
Thermisch Actieve Gebouwen is het economisch verantwoord 
realiseren van een aangenaam, comfortabel binnenklimaat tegen 
een minimale energierekening en optimale CO2-footprint van 
het gebouw gerekend over de levensduur.

Artikel 4 Deelname 
Deelname aan deze openbare ideeënprijsvraag staat open voor 
iedereen die denkt een bijdrage te kunnen leveren aan comforta-
bele, duurzame en innovatieve gebouwen door het activeren van 
de thermische massa van betonconstructies..
Uitgesloten van deelname zijn de juryleden en hun bureaus/
bedrijven en de medewerkers van het Cement&BetonCentrum.

Artikel 5 Aanmelding en Inzendingen 
Aanmelding vooraf via de website www.indekiemgescoord.nl is 
noodzakelijk. Inschrijvers krijgen een uniek registratienummer. 
Inzendingen kunnen uitsluitend worden gedaan via de website 
www.indekiemgescoord.nl Daarbij wordt gevraagd een verklaring 
van eigendom af te geven.

Elke deelnemer kan zoveel inzendingen doen als hij/zij wenst. 
De deelnemer kiest zelf een motto voor zijn/haar inzending.
Elke inzending moet bestaan uit: 

 › een digitaal tekstdocument met motivatie (Word, max. 500 
woorden),voorzien van motto en registratienummer; motto en 
registratienummer dienen links bovenaan te worden vermeld 
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 › een digitaal beelddocument (pdf, jpg, eps, tiff, maximaal 
25MB, geschikt voor print op A3-formaat), eveneens voorzien 
van motto en registratienummer. Motto en registratienummer 
dienen links bovenaan te worden vermeld. 

Artikel 6 Deadline 
Inzendingen moeten uiterlijk 31 december 2011 binnen zijn. 
Inzendingen kunnen in de Nederlandse of in de Engelse taal zijn.

Artikel 7 Jury 
De inzendingen worden beoordeeld door een vakkun-
dige jury bestaande uit vijf leden . De jury wordt door het 
Cement&BetonCentrum voor 1 jaar benoemd. De jury is onaf-
hankelijk en doet een autonome uitspraak. De jury beoordeelt 
de inzendingen in een besloten zitting. De jury heeft de vrijheid 
om aanvullende informatie bij een inzending te verzamelen en 
te betrekken. Tegen het oordeel van de jury staat geen bezwaar 
open en over de beslissing kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 8 Beoordelingscriteria 
De jury zal de inzendingen beoordelen op de volgende criteria:

 ›  originaliteit; 
 › haalbaarheid; 
 › bijdrage aan duurzaam bouwen met beton; 
 › relevantie voor bouwnijverheid en maatschappij.

Artikel 9 Prijs en prijsuitreiking 
De prijs voor het beste idee bestaat uit: 

 › een voucher ter waarde van € 5.000 als bijdrage in nader 
onderzoek/uitwerking van het idee, te besteden in overleg met 
Cement&Betoncentrum; 

 › een ‘indekiemgescoord’ award ;
 › de prijsuitreiking vindt plaats tijdens Gevel2012.
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Aan de knoppen draaien
Inzenders
Joost Woertman & Maarten Vroegindeweij, VRBC
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Enkele belangrijke voordelen van het concept zijn:
 › Eenvoudig herbestemmen constructie door slimme integratie 
van casco, installaties en inbouw.

 › Begrijpelijke klimaatinstallaties.
 › Snel reagerende LTV-verwarming zodat onregelmatige en 
relatief korte gebruikstijden voordeel opleveren in energie-
consumptie.

Kasteelprincipe Casco
 › Grote thermische [uitwendige] massa, geen koellast nodig.
 › Ongeïsoleerd en eenvoudig bouwen.
 › Voor de integratie van installaties wordt ruimte gereserveerd 
voor horizontaal en verticaal leidingtransport.

 › Lange houdbaarheid constructie [>75 jaar].
 › Casco herbruikbaar voor andere functies.
 › Door het toepassen van overstekken wordt teveel opwarming 
in de zomer voorkomen.

Bestaande bouw
Het casco kan ook een bestaand ongeïsoleerd gebouw zijn, bij-
voorbeeld een pakhuis of oude fabriek. Het bestaande (monu-
mentale) gebouw hoeft niet te worden voorzien van een thermi-
sche schil. Hierdoor blijft de architectuur intact.

Installatie gebouw
 › Geen fysieke integratie van leidingen in casco met het oog op 
veranderend gebruik.

 › Verwarmingsbron: zonnecollectoren i.c.m. ketel.
 › Watervat van circa 15 m3/wooneenheid aangesloten op zonne-
collectoren. Door regeltechniek gecombineerd met CV-ketel 
(bestaand systeem).

Verwarmde ruimten
 › Geringe thermische (inwendige) massa, hierdoor snelle en dus 
goedkope opwarming. >

Aan de knoppen draaien
Ons concept is ontworpen voor de mensen die er gebruik van maken, voorheen ‘eindgebruikers’ genoemd. Deze krijgen de controle over 
gebouwinstallaties terug waarbij elke ruimte in korte tijd met één druk op de knop te klimatiseren is. Het concept richt zich op ventilatie 
en verwarmen naar gebruik en is geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie van bestaande gebouwen. 



 › Snelle eenvoudige montage, de HSB-woning wordt door het 
casco beschermd tegen directe weersinvloeden.

 › Kortere houdbaarheid van de woning [20-50 jaar] doet geen 
afbreuk aan het casco.

 › Elke ruimte is afzonderlijk geïsoleerd, geklimatiseerd en 
geventileerd.

 › Verwarming per ruimte met LTV met groot oppervlak in 
wand en/of vloer, plafond bijvoorbeeld met het ClimaComfort 
systeem. Dunne leidingen in slakkenhuispatroon met LTV 
verwarmingswater.

 › Ventilatie per ruimte, ramen mogen ook open naar ‘AOR’.
 › Afzonderlijke thermostaat per ruimte.

Toepassing
We hebben het concept toegepast op een woongebouw van vier 
bouwlagen met een breedte van 16 meter.

Architectuur
Zoals de bewoners de regie in handen nemen van de gebouw-
installaties geldt dit ook voor de architectuur.
Iedere woonkavel krijgt een eigen gezicht, dit wordt immers 
bepaalt door de bewoners en hun woonwensen. Enkele onder-
delen van het Kasteelprincipe Casco (grote overstekken en een 
terugliggende gevel) zorgen ervoor dat het gebouw niet in losse 
onderdelen uit elkaar valt. De architectuur heeft veel weg van 
een ouderwetse ‘letterkast’ en de bewoners zijn het alfabet.

Casco
Het casco bestaat uit een betonstructuur. Betonvloeren van 
circa 350 mm, gedragen door betonkolommen en balken, gestabi-
liseerd door de stijgpunten en kopgevels. De afmetingen van het 
casco zijn dusdanig gekozen dat het herbruikbaar is. De levens-
duur stellen wij op 100 jaar. Er is een hoge vloerbelasting aange-
houden. Dit casco is herbruikbaar voor diverse gebruiksfuncties.

Installatie
De verwarmingsinstallatie ten behoeve van de woonruimten in 
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het gebouw bestaat in hoofdzaak uit een dak vol zonnecollecto-
ren die zwaar geïsoleerde warmteaccu’s met water verwarmen. 
Dit verwarmde water wordt gebruikt voor de LTV en voor het 
tapwater. Deze vaten zijn met regeltechniek gekoppeld aan een 
CV-ketel zodat er geen absolute afhankelijkheid van de zon 
ontstaat.

Gevel
De ongeïsoleerde gevel bestaat uit een vliesgevel. Om teveel 
opwarmen te voorkomen ligt deze gevel circa 2 meter terug, 
waarmee een galerij en balkon worden gecreëerd.

Woonkavels en verwarmde ruimte
De bouwlagen zijn ingedeeld in vrij indeelbare kavels. De kavel 
is inpandig in het onverwarmde casco. De volledige kavel is 3 
seizoenen van het jaar goed te gebruiken. Op iedere kavel kan 
de eigenaar naar behoefte hoogwaardig geïsoleerde verwarmde 
wooncontainers plaatsen. Deze verwarmde containers kunnen 
eenvoudig uitgebreid worden. De containers zijn gemaakt van 
HSB en staan los op de kavel. Elke ruimte is afzonderlijk geven-
tileerd en wordt verwarmd met LTV in de wanden en plafond. In 
koude periodes fungeert de woonkavel als buffer tussen buiten 
en de verwarmde wooncontainers.
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Juryrapport: ‘de jury ziet 
vooral potentie in het verder 

uitwerken en complementeren 
van koppeling van 

verschillende disciplines’ 

Winnaar 
Actief met beton én gevel 
Inzender
Jeroen Verwer, Haskoning Nederland



Actief met beton én gevel
Het gebruik van de thermische massa van een gebouw heeft vele voordelen. Het is een zeer energiezuinige vorm van verwarmen en koelen. 
Door het gebruik van lagetemperatuurverwarming en hogetemperatuurkoeling kan de benodigde warmte en koude zeer efficiënt worden 
opgewekt. Het grote afgifteoppervlak zorgt voor een gelijkmatige en comfortabele afgifte.

Alle voorwerpen in de ruimte worden aangestraald met de juiste 
temperatuur en nemen die temperatuur ook aan. Hierdoor wor-
den de personen in de ruimte gelijkmatig aangestraald.
Essentieel voor de werking van betonkernactivering is het heb-
ben van een groot stralingsoppervlakte zonder afdekking. Dit 
staat dikwijls op gespannen voet met de akoestiek in de ruimte. 
Het plafond is het afgifteoppervlak, terwijl het ook de plek is 
om akoestische voorzieningen op te plaatsen. Het eindigt in een 
compromis waarbij het geluid voldoende wordt gedempt en de 
afgifte net voldoende is. Het afgiftevermogen van betonkernac-
tivering is hierdoor niet hoog (ca. 35 w/m²). Hierdoor is het niet 
altijd mogelijk om betonkernactivering toe te passen.
Er is wel een groot voordeel te behalen uit de bufferende werking 
van de betonmassa, maar dit is lastig dynamisch te berekenen. 
Als er al een poging gedaan wordt om het te berekenen is het
een losstaande berekening. Het wordt niet meegenomen in het 
dimensioneren van het glaspercentage en zonwering.

Om de toepassing van betonkernactivering mogelijk te maken, 
om zo van de vele voordelen gebruik te kunnen maken, moet het 
gebouw er op worden aangepast. Door de diverse berekeningen 
(akoestiek, temperatuuroverschrijding, daglicht en draagcon-
structies) aan elkaar te koppelen kan het gebouw beter worden 
afgestemd zonder te hoeven inboeten op de architectonische 
vrijheid.

Idee
Het idee bestaat uit het ontwikkelen van een model waar de 
diverse disciplines hun berekeningen aan kunnen koppelen. 
Er wordt door de softwaremakers gezocht naar het ontwikkelen 
van een programma wat alles in zich heeft, maar dit is altijd een 
uitgeklede versie van de specialistische software waarmee wordt 
gewerkt. Het programma zal altijd ernaast worden gebruikt. 
Bij dit idee wordt een platform geboden om de eigen software te 
koppelen. >
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Als de modellen aan elkaar zijn gekoppeld, is het goed mogelijk 
optimalisatie algoritmen toe te voegen. Met deze algoritmen kan 
worden gezocht naar de beste oplossingen. Met tien variabelen 
per discipline zijn er al snel miljoenen mogelijke oplossingen. 
Met behulp van optimalisatie kan dit oplossingengebied worden 
verkleind naar alleen de beste oplossingen. Elke parameter kan 
hierbij als variabele worden genomen en kan ook worden geop-
timaliseerd. Het is zo in hetzelfde model mogelijk het benodigde 
akoestische oppervlak en de plaatsing ervan te bereken in relatie 
tot de thermische prestatie en stralingssymmetrie. Omdat het 
afgiftevermogen van de betonkernactivering beperkt is wordt 
het vaak niet toegepast, terwijl het ook mogelijk is het gebouw 
aan te passen. Met het model kan worden gezocht naar de 
voorwaarden waaraan de gevel moet voldoen om de toepassing 
mogelijk te maken.

Het is ook mogelijk meerdere zaken tegelijk te optimaliseren 
met Multi-objective optimalisatie. Hierdoor wordt het moge-
lijk alleen de beste compromissen weer te geven van de vele 
paradoxen die ons vakgebied kent. Eén van die tegenstellingen 
is bijvoorbeeld het binnenlaten van daglicht en het weren van 
de zonnewarmte. Met Multi-objective optimalisatie kan in een 
grafiek worden weergeven wat de minimale koellast is bij een 
daglicht factor van 3% en wat dit betekent voor het ontwerp. 

Zo is in één oogopslag te zien wat de mogelijkheden zijn en wat 
dit betekent voor de architectuur van het gebouw.

De berekeningen worden gedaan en opgeslagen in een database 
in de cloud. In de toekomst zullen de berekeningen ook worden 
gedaan in de cloud. Het is hierdoor mogelijk de resultaten in
een ontwerpteam op te halen met bijvoorbeeld een Ipad of lap-
top en de resultaten naar wens te filteren.
Deze informatie is al vroeg in het ontwerpproces beschikbaar 
wanneer de ontwerpkeuzes nog open staan. Het product zal de 
toepassing van betonkernactivering dus vaker mogelijk maken
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zonder verlies in de architectonische vrijheid of kwaliteit van 
comfort. Het zal het eerder vergroten.

Stand
Er is al een model ontwikkeld dat de afmetingen van een zon-
weringsysteem en glaspercentage optimaliseert op maximale 
daglichttoetreding zonder dat het gebouw oververhit raakt. 
Het gebouw is uitgevoerd met betonkernactivering, waarbij het 
accumulerend vermogen ook is meegenomen. Het model maakt 
hierbij gebruik van Radiance voor de berekening van de daglicht-
toetreding en EnergyPlus voor de energiemodellering.
In de toekomst willen we het model uitbreiden met de dataop-
slag in de cloud en het beter toegankelijk maken voor de diverse 
programma’s. Het prijzengeld zal hiervoor worden ingezet.

Het doel is om in 2013 het model gereed te hebben. Zodat al in 
de ontwerpfase goede beslissingen genomen kunnen worden en 
de markt voor betonkernactivering vergroot.
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Eervolle vermelding 
As-stro beton 
Inzender
Mohamed Bayo, Green Cabinet 

Juryrapport: ‘de jury heeft 
waardering voor gebruik van 

hernieuwbare grondstoffen en 
restmaterialen en ziet zeker 

potentie voor verdere 
ontwikkeling’
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As-stro beton
As en stro als hulpmiddel
As uit steenkoolcentrales in Nederland en uit houtskool van de 
vele barbecues zijn restanten van een verbrandingsproces. Het 
recyclen van deze reststoffen in betonmortel kan een bijdrage le-
veren aan het milieu en de eigenschappen van beton verbeteren.
Eemsmond betoncentrale maakt al een dergelijke recycling 
mogelijk, door middel van poedervliegas. Dat is een fijne as 
die vrijkomt bij verbranding van steenkool in kolengestookte 
elektriciteitscentrales. Haar bijzondere eigenschappen maken 
de as zeer geschikt voor gebruik in bouwmaterialen als beton 
en cement. Jaarlijks wordt er bijna een miljoen ton poederkool-
vliegas afgezet.

As-stro-beton
Eeuwenlang worden gebouwen in verschillende delen van de 
wereld gemaakt met een mortel van stro en leem. De Mosquee 
van Djenne in Mali ( 13e eeuw) is hier een voorbeeld van. De 
stro zorgt voor binding van de mortel en isolatie van de hoge 
buitentemperatuur. Diezelfde eigenschappen kunnnen worden 
doorgegeven aan de betonmortel. As-stro-beton is een combina-
tie van as en stro in de betonmortel.

Als deze vulstoffen (hulpmiddelen) met de juiste samenstelling 
worden toegevoegd aan de betonmortel kan een geweldig nieuw 
beton ontstaan: as-stro beton. 
As-stro beton is een nieuw beton met verbeterde eigenschappen. 
Dit beton kan:

 › goed isoleren (temperatuur en geluid);
 › bijdragen aan duurzaamheid in de bouw;
 › bijdragen aan een beter milieu;
 › bijdragen aan de comfort van de gebruikers;
 › bijdragen aan lage stookkosten;
 › en nog veel meer.

Onderzoek naar de juiste samenstelling van het as-stro-beton is 
gewenst.

Prijsvraag in de kiem gescoord 
Registratienummer: 2011-062

Prijsvraag in de kiem gescoord.

Doelstelling

Thermisch Actieve Gebouwen 

massa van de constructie is dan thermisch geactiveerd

kan met relatief zeer lage temperaturen worden verwarmd
relatief zeer hoge temperaturen worden gekoeld

thermisch comfort

een lage energiebehoefte
gebruik van duurzame energiebronnen

 Nieuw beton: As-stro beton

2
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Concrete heat seat 
Inzender
Tim Beuker, BBA Binnenmilieu

22



23

The concrete heat seat 
Vanwege het Nederlandse klimaat leven wij als Nederlanders vaak een dubbel leven. Vrijwel het gehele jaar zitten we lekker binnen met 
de verwarming aan. Zodra de buitentemperatuur stijgt zijn we echter opeens niet meer naar binnen te slaan! In de parken wordt gepick-
nickt, de terrasjes stromen over en tot laat in de avond is het gezellig in de binnensteden. Wij hebben de heat seat ontwikkeld om ervoor te 
zorgen dat het altijd terrasjesweer is.

temperatuur. Hierdoor kan de heat seat zeer energiezuinig 
worden verwarmd (d.m.v. zonlicht of restwarmte).

De heat seat kan toegepast worden op locaties waar behoefte 
is aan warme zitplekken gedurende het hele jaar. Hierbij kan 
gedacht worden aan terrassen, wachtplekken voor openbaar ver-
voer (stations, bushokjes) of parken. Met de heat seat kan een 
café/restaurant ervoor zorgen dat de terrassen ook in de winter 
bezet zijn. 

Bij het openbaar vervoer kan de heat seat de koude metalen 
bankjes vervangen waartoe reizigers op dit moment worden ver-
oordeeld. In het park kunnen heat seats een ontmoetingsplaats 
vormen voor bezoekers van het park. Een plek waar je even op 
temperatuur kunt komen na een winterse wandeling of een plek 
waar je tussen de middag een boterham kan eten.

Concept
Ons concept bestaat uit een bank gemaakt van thermische mas-
sa (bijv. gegoten beton). Door actieve of passieve verwarming 
wordt de bank verwarmd en ontstaat er buiten een comfortabele 
zitplek (juist in de winter!).
Afhankelijk van het type verwarming zijn er twee varianten:

 › Heat seat met passieve verwarming: een zwarte bank van ther-
mische massa (beton) die overdag onder invloed van zonlicht 
opwarmt. Gedurende de avond wordt deze warmte geleidelijk 
afgegeven aan de personen die op de bank gaan zitten.

 › Heat seat met actieve verwarming: een zwarte bank van ther-
mische massa (beton) die wordt verwarmd met de restwarmte 
van een nabijgelegen winkel of warmte opgeslagen in de 
bodem onder een plein.

De hoge thermische massa van beton leent zich er bij uitstek 
voor om verwarmd te worden door verwarming met een lage 
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Gewelfgebouw
Inzender
Stichting Wederopbouw Huisvesting Hulp in Nood (SWIHHN)



Gewelfgebouw
Huisvesting is de basis van eenieders bestaan. In onze buurlanden 
is dit over het algemeen goed geregeld. Wereldwijd beschikt niet 
iedereen over een deugdelijke huis. Iedere stimulans om hierin te 
voorzien is welkom. SWHHIN biedt hulp. 

Doelstelling
SWHHIN bouwt seriematig; levert kennis, materiaal, hand- en 
spandiensten aan mensen in ramp- en achtergestelde gebieden. 
Hoe bereik je dat? Door als team te werken aan:

 › onderzoek en verzamelen van kennis. In kaart brengen van in-
frastructuur, omstandigheden en de mogelijkheden op locatie;

 › waarborgen van veiligheid. Indien mogelijk, problemen oplos-
sen en voorzien in duurzame hulp;

 › begeleiden bij uitvoeren van duurzame oplossingen.

Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
SWHHIN ontwikkelt voortdurend verder aan een duurzame 
woning, bedoeld voor meerdere generaties: XPHouses, een 
bouwconcept voor een appartementencomplex. Zuinig met 
grond en bouwstoffen, een basis van circa 15 x 15m (grond 
oppervlak 225 m2). Circa 16 m hoog in de vorm van een kruis-

gewelf. Het telt 5 woonlagen, samen circa 1.000 m2 woonopper-
vlak. De buitenzijde is gevormd volgens het principe van de ket-
tinglijn. De buitenmuren met het dak hebben een oppervlak van 
circa 400 m2. Hierop kunnen zonnepanelen bevestigd worden.

XPHouses omvat 9 appartementen. De eerste vier woonlagen 
zijn opgesplitst in twee gedeeltes, vrij in te delen. 
Gemeenschappelijk is de entree, technische ruimten, trappen-
huis met lift, doorgang, kantoor/berging.

Vliesgevels
XPHouses heeft 4 zogenoemde vliesgevels. Ten opzichte van 
elkaar liggen de XPHouses met de blinde gevels naar elkaar toe.
XPHouses zijn ontworpen naar de menselijke maat, geen over-
daad of tekortkoming; de ideale huisvesting. 

Ook als mantelzorgwoning, of als kantoor, school, nutsvoorzie-
ning, ontspanning en recreatie; een multi functionele accommo-
datie (MFA) met een brede maatschappelijke voorziening.
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Taken
SWHHIN neemt de volgende taken op zich:

 › spreekt procedures af, legt voorraden bouwmateriaal en prefab 
aan.

 › treedt op als aanbesteder en opdrachtgever.
 › verwerft of bemiddelt in toewijzing van bouwgrond.
 › draagt het beheer van het appartementencomplex over aan lo-
kaal bestuur dat bereid is verantwoording af te leggen. Indien 
nodig maakt zij deel uit van het bestuur.

SWHHIN werkt samen met bestaande organisaties. Het gaat om 
het doel: Hulp bij Huisvesting in Nood en sociale woningbouw.

© theovanboxtel@gmail.com
16181650

hoogte

99
0,33

x x gq1 ###
98
0,6797
1,0096
1,3395
1,6794
2,0093 2,3392 2,6791 3,00

90 3,33
89 3,67
88 4,00
87 4,33
86 4,67

85 5,00

84 5,33

83 5,67

82 6,00

81 6,33

80 6,67

79 7,00

78 7,33

77 7,67

76 8,00

75 8,33

74 8,67

73
9,00

72
9,33

71
9,67

70
10,00

69
10,33

68
10,67

67
11,00

66
11,33

65
11,67

64
12,00

63
12,33

62
12,67

61
13,00

60

13,33

59

13,67

58

14,00

57

14,33

56

14,67

55

15,00

1216
54

15,33

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 5 6 7 8 9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3

53

15,67

52

16,00

51

16,33

50

16,67

49

17,00

48

17,33

47

17,67

46

18,00

45

18,33

44

18,67

43

19,00

42

19,33

41

19,67

40

20,00

39

20,33

38

20,67

37

21,00

7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3
912

36

21,33

35

21,67

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

34

22,00

33

22,33

32

22,67

31

23,00

30

23,33

29

23,67

28

24,00

27

24,33

26

24,67

25

25,00

24

25,33

23

25,67

22

26,00

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3
623

21

26,33

608

20

26,67

19

27,00

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

18

27,33

17

27,67

16

28,00

15

28,33

14

28,67

13

29,00

12

29,33

11

29,67

x x x x x x x x x x x x x x x x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 x

315

10

30,00

304

9

30,33

8

30,67

7

31,00

6

31,33

5

31,67

4

32,00

3

32,33

3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8

2

32,67

1

33,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x

© theovanboxtel@gmail.com
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

© theovanboxtel@gmail.com

27



Iconorm 
Inzender
Willem Jan Laane, Laane Trading bvba
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Iconorm
Iconorm is een bouwconcept voor geïsoleerde betonbouw waarbij de 
ruwbouw in feite ook de afbouw is.

In eerste instantie wordt uitgegaan van de isolatie. Akoestisch 
en/of thermisch. Aan de isolatie wordt alles bevestigd voor de 
statische eisen en de infrastructuur, zoals water, verwarming, 
koeling, elektra en dergelijke.

Doordat exact in millimeterbereik bepaald kan worden op welk 
niveau van wand of vloer er een draagconstructie komt voor in-
bouwdelen is betonkernactivering in wand of vloer voor Iconorm 
gewoon een standaard inbouwdeel dat eenvoudig gemonteerd 
kan worden. Theoretisch is het zelfs mogelijk een koeling in het 
plafond aan te brengen en een (thermisch gescheiden) verwar-
ming in de vloer in één element.

Betonkernactivering in elektrische vorm, met lucht of water is 
voor het systeem niet belangrijk.
Grote isolatiedikten met nauw aansluitende verlijmde voegen 
voor passiefhuis-, of laagenergienormen van harde plaatmate-

rialen zoals EPS, XPS, PUR, PIR en dergelijke zijn zonder grote 
meerkosten te verwerken.

Ook luchtdicht bouwen is mogelijk. Door hoofdzakelijk indus-
trieel te produceren is de weersafhankelijkheid, de bouwplaats-
coördinatie en bouwtijd tot een minimum beperkt. >



Funderingen
Voor funderingen wordt standaard uitgegaan van plaatfunderin-
gen, eventueel met een vorstscherm. Natuurlijk zijn er ook vari-
anten mogelijk met paalfunderingen en/of funderingsbalken. De 
elementen worden in de grootst mogelijke transporteerbare mo-
dules (10 x 2,5 meter) horizontaal op de bouwplaats aangeleverd 
en met een (auto)kraan direct in de bouwput geplaatst. Omdat 
de isolatie-elementen al voorzien zijn van wapening en leidingen 
zoals, water, elektra en verwarming worden in de bouwput de 
verschillende elementen met elkaar gekoppeld waarna er direct 
beton gestort kan worden. Indien de vloer gepolijst wordt is deze 
klaar voor een vloerbekleding. 
Plaatsing en betonneren van ca 10-15 elementen per dag met 
drie personen is een reële mogelijkheid.

Wanden
Omdat isolatie het basismateriaal is waar alles aangehangen, 
-gelijmd en -gebonden wordt, is het element bruikbaar in tra-
ditionele bekistingen maar ook in de prefab industrie. Binnen-
spouwbladen, sandwichpanelen maar ook holle geïsoleerde of 
woningscheidende wanden kunnen gemaakt worden.
Evenals bij de vloeren worden grote elementen, compleet met 
infrastructuur, gemaakt die in de bekisting geplaatst worden. 

Voordelen
 › Zeer grote architectonische vrijheid in ontwerp zowel in vorm 
als in uiterlijk.

 › Door grootformatige harde isolatieplaten te gebruiken die on-
derling verlijmd zijn is een absoluut koudebrugvrije construc-
tie mogelijk.

 › Door de grootformatige isolatieplaten, wapeningsnetten is er 
weinig of geen materiaalverlies voor wapeningsoverlappingen 
of snijverliezen in de isolatie.

 › Door de semi-industriële productie in geklimatiseerde omstan-
digheden wordt een top-kwaliteit geleverd.

 › Productie kan door laag geschoold personeel gedaan worden.
 › Iconorm integreert sanitair, klima en elektra in de ruwbouw 
waardoor een grote bouwtijdverkorting mogelijk is

 › Door de ver doorgevoerde engineering met betrekking tot 
productie-, en montagetekeningen wordt de foutmarge gemi-
nimaliseerd.

 › Productie in bestaande prefab-fabrieken en systeembekistin-
gen zonder dure aanpassingen in de huidige productievormen.

 › Door de efficiënte productie en montage is een kostprijsredu-
cering ten opzichte van traditionele bouwmethoden in situ en 
in prefab zeer waarschijnlijk.
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Kas Largu
Inzender
Geké de Wilde, Attika Architekten
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Kas Largu Kasko
De bouwwijze is eenvoudig. Uitgangspunt is een bouwpakket 
van zoveel mogelijk geprefabriceerde onderdelen en alleen as-
semblagewerkzaamheden en afwerking op de bouwplaats. De 
dragende kern is een betonplaat ‘in het zand’ gestort, het enige
onderdeel van de bouwdoos dat ter plekke wordt geproduceerd.
Daarop gevelwanden van prefab beton met daarop weer alleen 
boven slaap- en badkamer (‘koele kern’) een prefab betonplaat 
als afsluiting, een rechthoekige doos. De wanden en de dak-
vloer zijn van prefab lichtbeton. De gevels en het dak van de 
‘koele kern’ worden geisoleerd met zogenaamde Isostuc, 4-5 cm 
hoogwaardige isolatie is voldoende, waarop een pleisterlaag in 
kleur of gekeimd. Het eenvoudigst is het één of meer conventio-
nele airco’s toe te passen in de slaapkamers. De geisoleerde doos 
samen met de isolerende beglazing houden het energiegebruik 
zoveel mogelijk binnen de perken. 

Dak
Op het betonkasko rondom samengestelde houten (muurplaat)
liggers, en drie hsb kop- en tussenspanten waarover een houten
samengestelde nokligger van 40 cm hoog en een stalen spant 
t.b.v. het dakoverstek boven de veranda. Daarover een dak van
waterkerende gecoate stalen dakplaten breed 100 cm dikte inclu-
sief profilering 60 mm. Het staaldak met forse overstekken voor 

Bonaire is relatief dunbevolkt. Desondanks is en wordt er met 
name langs de kuststrook flink gebouwd. Veelal voor een toeristi-
sche bestemming en de meer luxere woningbouw voor mensen die 
zich vestigen op het eiland of als tweede woning. De mogelijkheden 
voor dit soort bebouwing langs de kuststrook zijn beperkt en in de 
niet al te verre toekomst uitgeput. 

Nu de transitie van Bonaire naar bijzondere Nederlandse ge-
meente een feit is, zal het uitgangspunt ongetwijfeld goede en 
betaalbare huisvesting zijn voor iedereen. En dan min of meer 
naar Nederlandse maatstaven en aangepast aan de Bonairiaanse 
omstandigheden. Er ligt dan ook een taak om voldoende duur-
zame betaalbare woningen aan de voorraad toe te voegen. 

Bouwen op Bonaire
Bouwen op Bonaire is relatief duur, de meeste bouwmaterialen 
moeten van over zee gehaald worden en de beschikbare lokale 
bouwstoffen beperken zich tot zand, grind en diabaas. 
De delving van deze grondstoffen is problematisch door de land-
schappelijke aantasting van het eiland.
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schaduw rondom, in de samengestelde houten balken ventilatie-
roosters rondom zodat de wind voor continue ventilatie onder 
het dak door zorgt met in de woonkamer aan de binnenzijde 
afsluitbare binnenrooster voorzien van rvs muggengaas.

Levensloopbestendig
 › gelijkvloers;
 › ruim en volledig rolstoeltoegankelijk;
 › eenvoudig uitbreidbaar.

Duurzaam
 › hergebruik van onderdelen bij uitbreidingsopties;
 › energiezuinige koeling geïsoleerde slaap-/werkkern;
 › onderhoudsarme materialen en afwerkingen duurzame opties;
 › PV-panelen op dak voor voeding warmtepomp/ koelinstallatie;
 › passieve koeling middels betonkernactivering en fancoils;
 › opvang regenwater en condenswater koelinstallatie faincoils in 
schoonwaterreservoir onder vloer koele kern;

 › BioRock IBA biologische waterzuiveringsunit uitkomend water 
geschikt voor tuingebruik.

Comfortabel
Dwarsventilatie onder dak rondom waardoor relatief koele bin-
nenruimten.

Duurzaamheid op Bonaire
Op Bonaire spelen bij het bouwen en wonen m.b.t. het begrip 
duurzaamheid een aantal zaken:

 › toenemend tekort aan elementaire bouwgrondstoffen als 
cement, zand en grind;

 › slechte opslag en infiltratie van regenwater;
 › onderontwikkelde vuilwaterverwerking en -hergebruik.

Alhoewel het uitgangspunt bij de basiswoning betaalbaarheid 
is en de woning speciaal ontworpen is voor de toepasing in de 
Bonairiaanse klimatologische omstandigheden, kan de woning 
eenvoudig worden voorzien van een aantal opties die het wonen 
nog comfortabeler en vanuit een lange termijn perspectief ook 
betaalbaarder maken. En niet in de laatste plaats een bijdrage 
leveren aan de Bonairiaanse ambitie op het gebied van kwaliteit 
en duurzaamheid.

 › passieve koeling door ‘koelkern’ met gebruikmaking van 
warmtepomp, ingestorte wand en vloerleidingenen en 
fancoils, waardoor geen traditionele airco’s meer nodig zijn. 
met als voordelen geen geluidoverlast meer en sterke afname 
electriciteitsgebruik bij aansluiting op het WEB;

 › mogelijkheid rechtstreekse voeding koelinstallatie door 
PV-panelen op het dak, overdag werking koelinstallatie met 
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koudeopslag in wanden en vloer, ‘s nachts koeling doo koude-
buffer in betonmassa (zgn. betonkernactivering);

 › regenwateropvang en opvang schoon water uit koelinstrallatie 
in waterreservoir onder ‘koele kern’;

 › BioRock IBA waterzuiveringsunit voor zuivering afvalwater en 
levering van relatief schoon water geschikt voor irigatiedoel-
einden (bevloeiing tuin e.d.).

Koeling
Op de dakvloer van de kern wordt een warmtepomp (koudwater-
machine) geplaatst die gevoed wordt door het net of door de PV 
panelen op het dak, koud water door de in dakvloer en eventuele 
wanden gestorte leidingen pompt. De in iedere ruimte van de 
kern geplaatste fancoils halen het vocht uit de lucht om conden-
satie te voorkomen en leveren als bijproduct schoon water, af te 
voeren naar het schoonwaterreservoir. 

Wateropvang
De geisoleerde kern wordt gefundeerd op een waterreservoir van 
beton, max. inhoud bij een twee slaapkamerwoning ongeveer 
35 m3. Het waterreservoir wordt gevuld met regenwater van het 
dak. Het water kan na filtering huishoudelijk worden gebruikt 
voor tuinbevloeiing. 

Waterzuivering
Het afvalwater van keuken, wc en badkamer wordt opgevangen 
en gezuiverd in een BioRock waterzuiveringssysteem, 3 traps, 
waarmee het vuile water nagegoeg schoon uit komt en gebruikt 
kan worden voor bv. irrigatiedoeleinden.
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Netto energie producerende woningen
Inzenders
Jan van Liempt & Peter de Wit, in2cmove
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Netto energie producerende 
woningen
Idee
De markt voor (nieuwbouw) woningen gaat gebukt onder de 
huidige economische crisis. Het verlagen of zelfs wegnemen van 
een deel van de woonkosten, lees: energiekosten, zou voor
deze markt een positieve stimulans zijn. Dus woningen bouwen 
die energieneutraal (zelfvoorzienend) en zelfs energieproduce-
rend zijn. 
Door gebruik te maken van energiezuinige technieken in combi-
natie met het produceren van duurzame energie
(combinatie van wind-water-zon) is dit doel te realiseren. Als 
bijkomende voordelen zijn te noemen

 › toenemend financieel voordeel bij de te verwachten energie-
prijsstijgingen in de nabije toekomst;

 › grote bijdrage aan de overheidsdoelstelling van het klimaat-
neutraal leven;

 › concurrentievoordeel t.o.v. andere ‘gewone’ huizenbezitters bij 
eventuele verkoop van de woning (betere waardevastheid c.q. 
waardestijging);

 › het gebruikmaken van prefab betonnen Center4Enery, 
compleet met een betonnen prefab watervoorraadbak voor 
thermische energie-opslag. Later ook geschikt voor elektrische 
energie-opslag.

Uitwerking idee
Het betreft vier woningen die door het gebruikmaken van een 
eigen Energie-centrum (= Center4Energy) van energie worden 
voorzien. Dit wordt gerealiseerd door gebruik te maken van 
betonkernactivering, energiezuinige technieken (= energie-
beperkende voorzieningen zoals bijvoorbeeld led-verlichting, 
automatisch geregelde ventilatie)) in combinatie met het ter 
plekke produceren van duurzame energie (combinatie van wind-
water-zon). De realisatie van dit idee c.q. ontwerp creëert een 
energetisch autarkisch (= zelfvoorzienend) systeem dat meer 
energie produceert dan dat het zelf nodig heeft. Dit systeem kan 
overigens opgeschaald worden naar straten, wijken en uiteinde-
lijk tot een gehele stad. >



Toelichting op de betonkernactivering
Alle woningen zijn voorzien van betonkernactivering die de 
woningen verwarmen in de winter en koelen in de zomer. De 
betonnen prefabvloeren worden voorzien van diverse voorzie-
ningen waardoor deze betonplaten functioneren als een basis 
infrastructuur (printplaat) voor alle gebouwgebonden installa-
ties. De betonnen vloer voorziet in de volgende functies:

 › watervoerende systemen;
 › luchtleidingen;
 › elektrotechnische leidingen;
 › temperatuursensoren.

Deze onder de vloer met elkaar verbonden functies worden aan-
gesloten op de verticale infrastructuur voor de gebouwgebonden 
installaties.
Als warmte/koude-opslagsysteem wordt een betonnen bak ge-
bruikt waaruit ’s zomers het relatieve koele water geleverd wordt. 
’s Winters levert deze waterbak het relatief warme water hetgeen 
door een water-water warmtepomp op de juiste temperatuur 
gebracht wordt.

Voor wie?
Bestemd voor iedereen die nieuw gaat bouwen (ook bij renova-
ties van woningen toepasbaar).

Waar?
Het idee is overal waar nieuwbouw (of renovatie) gaat plaatsvin-
den toe te passen.

Wanneer?
Per onmiddellijk; het betreft bewezen, betrouwbare en betaal-
bare technieken.

Wat levert het op aan energiebesparing?
De woningen voorzien helemaal in hun eigen energiebehoefte.

 › Besparing kosten elektra voor vier woningen in tien jaar: 
 € 75.000,-

 › Besparing kosten gas voor vier woningen in 10 jaar: € 78.000,-
 › Totale besparing elektra en gas in tien jaar: € 170.000,-
 › Kosten eigen energie infrastructuur: € 74.000,- De terugver-
dientijd van deze installaties is circa vijf jaar.

 › De opbrengst van de teruglevering van het overschot aan 
geproduceerde elektriciteit bedraagt voor de vier woningen 

 € 2.360,- in tien jaar.

Uitgangspunten woningen 
 › zonneboiler (i.c.m. instant heaters)
 › PV-paneel
 › Betonkernactivering >
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 › LED-verlichting
 › Dashboard tbv bewustwording
 › Geen gasaansluiting
 › BUS-gestuurde installatieopbouw
 › Aansluiting energie naar Center4Energy

Uitgangspunten Center4Energy:
 › Water/waterpomp COP 8-10
 › Meedraaiend PV-paneel
 › Gebouwbeheersysteem
 › Ventilatiesysteem o.b.v. aardwarmte
 › Elektriciteitsaansluiting voor opvangen ondercapaciteit en 
terugleveren overcapaciteit

Het idee is zeer realistisch:
 › Het betreft bewezen, betrouwbare en betaalbare technieken.
 › Het energiesysteem kost geen geld meer maar er wordt geld 
mee verdiend. Het Center4Energy is in circa vijf jaar terugver-
diend. Daarna is de benodigde energie voor de vier woningen 
gratis en kan het overschot aan opgewekte elektriciteit worden 
verkocht.

 › Met het geproduceerde overschot aan elektriciteit kan elders 
de elektriciteitbehoefte worden gedekt.

 › De prijs per woning bedraagt € 136.000,- (exclusief BTW), 
exclusief de grondkosten maar inclusief de kosten voor het 
eerder genoemde ‘Center4Energy’ en dus net zo duur of zelfs 
goedkoper dan de ‘reguliere’ bouw(technieken).

 › De techniek staat niet stil; elk jaar verbeteren de toegepaste 
technieken. Dit betekent dat in de toekomst nog meer energie 
voor minder geld geproduceerd kan worden waardoor het 
Center4Energy en daarmee ook de woningen nog rendabeler 
worden.

 › De toegepaste technieken en producten zijn ook te gebruiken 
in renovatieprojecten.

 › Door de gekozen energie-infrastructuur is het in de toekomst 
mogelijk om op een gemakkelijke wijze veranderingen aan te 
brengen en de woningen energetisch verder te optimaliseren.
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Eervolle vermelding
Scoren met bacteriën
Inzender
Lorenzo Quartero, Waterschap De Dommel

Juryrapport: ‘De jury is zeer 
te spreken over de vondst van 
een ‘nieuwe’ energiebron voor 
thermisch actieve bouwdelen’



Scoren met bacteriën 
In de waterketen wordt energie gebruikt om drinkwater te produceren, het afvalwater van huishoudens en industrieën naar
rwzi te transporteren en te zuiveren. Bij de zuivering van afvalwater blijft er uiteindelijk slib over. Het slib wordt getransporteerd naar een 
slibverwerkingsinstallatie en wordt daar samen met slib uit andere rwzi’s vergist.

Idee: scoren met bacteriën (= warmte)
De gemiddelde temperatuur gemeten in rioolstelsels is 5,7 tot 
8,3 ⁰C in de winter en 17,5 tot 20,9 ⁰C in de zomer. De rwzi loost
het gezuiverde warme afvalwater (effluent) in rivieren. Hier lig-
gen dus kansen voor toepassing van betonkernactivering voor de 
optimalisatie van afvalwaterzuiveringproces. 

Mijn voorstel is om in de zomermaanden warmte te onttrek-
ken uit het effluent via een warmtewisselaar in combinatie met 
warmtepomp en tijdelijk te bufferen in de bodem. De leidingen 
na de oxydatiesloot worden dan uitgevoerd in een ‘Rabtherm’ 
betonrioolbuizen welke zijn voorzien van geïntegreerd warmte-
wisselaar (bron Rabtherm). In de winter kan opgeslagen warmte 
worden gebruikt om actiefslib in de anaërobetank, dienitrifica-
tietank en de oxydatiesloot op te warmen middels betonkern-
activering in de betonvloeren en -wanden. >

In afvalwater zit behalve chemische energie ook thermische 
energie. Deze bron wordt in Nederland nog niet veel toegepast. 
Bacteriën (kiemen) scoren op zijn best in een warme omgeving 
in actiefslibtanks van een rwzi. Het zijn hardwerkende ‘werkne-
mers’ in het zuiveringsproces van afvalwater. Buiten warmte uit 
biologisch proces, mechanische energie (ronddraaiende voort-
stuwers en bellenbeluchting) zon en wind wordt in het afvalwa-
terzuiveringsproces geen extra warmte toegevoegd.
In rwzi’s speelt de temperatuur van het actiefslib een belangrijke 
rol, een temperatuurdaling van 0,3 °C kan leiden tot negatief 
effect op het vergaand verwijderen van stikstofverbindingen uit 
afvalwater. Een verkeerde temperatuurkeuze kan enerzijds lei-
den tot onnodig hoge investeringen maar kan anderzijds leiden 
tot het niet voldoen aan de vereiste effluentkwaliteit. Een hoge 
temperatuur in het actief slib is algemeen gesproken gunstig 
voor het zuiveringsproces.
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Daarnaast kan deze warmte ook gebruik worden om de looprand 
van nabezinktanks vorstvrij te maken. Bij strenge vorst
blijven vaak sneeuw en ijs liggen waardoor de loopwielen van de 
ruimerbrug niet goed kunnen rollen, de operator moet dan met 
bezem schoonvegen en strooizout strooien. Het aanbrengen van 
tracing (electrische warmte) werkt nooit naar behoren.

In de winter daalt de temperatuur van het slib in de nabezink-
tank nooit onder het vriespunt, deze schommelt tussen 8 en 
16 ⁰C. De ruimerbrug maakt één ontwenteling per uur. Warmte 
kan via warmtewisselaar naar het betonnen looprandje worden 
geleid. Omdat de loopwielen 1 uur onderweg zijn kun je het 
looprandje steeds voorverwarmen door de leidingen comparti-
menterend / verspringend aan te brengen bijvoorbeeld in vier 
kwadranten (per 15 minuten).

Het idee is nog nergens toegepast, deze kan alleen worden toege-
past bij een nieuwbouw of bij een uitbreiding van een RWZI
met nabezinktanks.
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Social concrete 
Inzender
Simon de Jong, de+ge architecten
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Social Concrete
The function of a building doesn’t stop at the thermic barrier. It 
contributes to its surroundings not only with a visual presence but 
also defines the usage and atmosphere of the area where it is
positioned in. 

Usage and benefits
The ‘social concrete’ benches are an extension of the building he-
ating / cooling system and therefore further improve the relation 
between the building and its environment. By placing them, the 
usage of outdoor seating facilities will be enhanced and extended 
which gives more possibilities to socialise and interact with other 
users.

The thermal benches help to create inviting outdoor spaces. 
Places aimed to offer a comfortable coffee or lunch break, a 
stop in the middle of a cold shopping day to recharge energy 
and warmth or a conversation meeting point for old and young 
people. Places aimed for several purposes and for various groups 
of society. In grey cold days it will still be confortable to sit out-
doors as well as in sunny freezing days. It extends the amount 
of days that benches are and can be used, in autumn and winter 

This relation between the building and the public realm can be 
intensified by connecting the climate system of the building to 
thermal concrete benches, “Social Concrete”, in the public space.
Extending the benefits of thermal concrete to the surroundings 
of a building connects it to the social life of the city. It creates, 
by placing benches made of active concrete in front of office 
building and supermarkets, an inviting outdoor seating space for 
users of the building and others even in cold winter days.

Heat source
Supermarkets and most new office buildings, the ones well insu-
lated and with server facilities, have high cooling needs all year 
around. Part of the waste heat produced by their cooling systems
can be used to heat the seating elements making them a comfor-
table place to rest, even in cold days. The benches could also be 
connected to waste heat district heating systems.
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especially. The use of thermal benches offer even more benefits 
in colder and dryer climates than the Netherlands.

The use of concrete for public sitting elements, in a moderate 
climate like the Netherlands, was due to the thermal properties 
not very suitable. When the idea is further developed it can pro-
mote and improve the meaning and use of concrete in the public 
realm significantly.

Technical description (principle)
The thermal benches acts as a heat exchanger connected to the 
cooling systems of the building.
The specificity is that the heat exchangers are designed to direct 
the heat to the parts in contact with the body of the users avoi-
ding losses in other directions by the use of insulating materials.
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SWAP
Inzender
Hanneke Buurman, LIAG
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Simpel Warmte 
Accumulerend Proces 
Wij zien innovatieve mogelijkheden in de toepassing van 
‘thermische massa activering’ in landen die:

 › een extreem klimaat hebben;
 › een exponentiële groei doormaken;
 › of kampen met massamigratie.

In dergelijke situaties is de realisatie van een snelle nederzetting 
essentieel. Vaak geschiedt dat door ad-hoc permanent te bouwen 
of tijdelijke huisvesting te realiseren. De permanente bouw-
werken zijn geschikt voor thermische massa activering, maar 
zijn weinig flexibel inzetbaar. De tijdelijke huisvesting heeft een 
zeer geringe CO2 uitstoot, is flexibel inzetbaar, naar gelang de 
behoeften, maar heeft een zeer ongezond binnenklimaat.

Wat ons in hoofdzaak aanspreekt is het idee om de thermische 
eigenschappen van permanente bouwwerken door te ontwikke-
len in bouwmethodieken voor tijdelijke huisvesting. Doel is om 
op die wijze (semi-) tijdelijke huisvesting te realiseren waarbij:

 › het thermisch binnencomfort een gezond en permanent 
karakter heeft;

 › de bouwmethodiek gemakkelijk lokaal toe te passen is;
 › de bouwlogistiek minimaal is en met de hand kan geschieden;
 › CO2 uitstoot minimaal is;
 › het bouwwerk verplaatsbaar is;
 › de constructie bestaat uit recyclebare materialen;
 › de bouwmethodiek gepaard gaat met educatie en werkgelegen-
heid.

De installaties voor het activeren van thermische massa in 
constructiedelen is tot nu toe vooral gebruikelijk in beton. 
Een complex proces dat door specialisten uit gevoerd wordt en 
voorbestemd is voor grotere bouwwerken. Hoofdzaak is om het 
principe van warmteaccumulatie te versimpelen en toegankelijk 
te maken voor een grotere groep gebruikers en bouwers: SWAP.
In de wandconstructie van de tijdelijke huisvesting wordt SWAP 
opgenomen. Deze stabiliseert de temperatuur van het binnen-
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S.W.A.P.
Simpel Warmte Accumulerend Proces

registratie code 2011- 049

Materialen

Concept

hergebruik bekisting uit beton industrie

luchtcirculatie door kanalen

graaf geul

massa gebouw

leg de het eerste luchtkanaal aan

Simpel Warmte Accumulatie Proces dag = koelen

plaats bekisting met flessen en vul geul aan

nacht = opwarmen

bouw de wand met flessen op

hergebruik plastic flessen hergebruik aluminium stempels gebruik grondstoffen kavel hergebruik regenwaterafvoer / oude installaties

Werking  S.W.A.P.

Simpele bouw methode

Motivatie

§

Stap 6 systeem

stap 3 plaats bekisting en vul sleuf aanstap 2 leg eerste luchtkanaalstap 1 graaf sleuf Stap 4 lus de luchtkanaalen door en stam de wand aan.

=+

Stap 5 wind, wand en dak Stap 5 wind, wand en dak

S.W.A.P.

Relevantie;
Toegankelijk maken  van 
veilig thermisch comfort 
voor landen met een 
extreem klimaat

Bijdrage maatschappij;
• Verminderen 

grondstofverspilling in 
kwetsbare omgevingen.

• Minimaliseren CO2 
uitstoot.

• Verbeteren 
leefomstandigheden  in 
tijdelijke opvang.

• Makkelijk te leren 
• creëert werkgelegenheid

Bijdgrage bouwnijverheid;
• Hergebruik materiaal en 

materieel
• Versimpeling logistiek.
• Integratie 

bouwconstructie en 

bouwkundige installaties.
• Eenvoudig te realiseren 

en demonteren

Kans;
Vergroot gebruik en begrip van 
thermische massa activering en 
aanboren nieuwe afzetmarkt
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klimaat door te koelen overdag en warmte af te stralen in de 
koude nacht. Onze toepassing verbetert de leefomstandigheden 
van een groot groep mensen aanzienlijk.

SWAP
De SWAP bouwmethodiek is gebaseerd op leembouw. 
Dit garandeert:

 › een goede accumulerende massa;
 › gebruik van lokale grondstoffen;
 › simpele bouwlogistiek zodat gebruik van groot transport of 
complex materieel uitblijft.

Door middel van een ventilatiesysteem wisselt SWAP ook in de 
grond opgeslagen warmte of kou uit. Hierdoor ontstaat de per-
fecte balans in temperatuur tussen de warme dag en de koude 
nacht.

De luchtstroom wordt opgewekt door een natuurlijke tochteffect 
die ontstaat als de wind over de bovenkant van de dakuitvoer 
blaast en de lucht door de kanalen heen trekt.
Het ventilatiesysteem bestaat uit oude frisdrank flessen of 
gerecyclede leidingdelen. De flessen en leidingen worden per 
leemlaag in de bekistingvorm gestapeld.
De bekisting bestaat uit planken van gerecycled plaatmateriaal 

en oude aluminium stempels die worden gefixeerd door anker-
tjes. Vervolgens wordt het geheel vol geschept met leem en aan-
gestampt. Zo ontstaat een thermisch actieve wand die volledig is 
opgebouwd uit natuurlijk of gerecycled materiaal.
Dit houdt in dat na de sloop het leem op de bouwplaats achter-
blijft en alle andere onderdelen te voet kunnen worden afge-
voerd naar de volgende bouwplaats. De bouwwijze is eenvoudig 
te leren en snel toe te passen. 

Maatschappelijke relevantie
 › Toegankelijk maken van veilig thermisch comfort voor landen 
met een extreem buitenklimaat.

 › Verminderen grondstofverspilling in kwetsbare omgevingen.
 › Minimaliseren CO2 uitstoot.
 › Verbeteren leefomstandigheden in tijdelijke opvang.
 › Makkelijk te leren bouwmethodiek creëert werkgelegenheid.
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TAG en actieve isolatie
Inzender
Eugene Peeters, P&H Adviseurs Bouw- en Vastgoed
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TAG en Actieve Isolatie
Het idee TAG en Actieve Isolatie bestaat uit:

 › beton actief gebruiken als thermische massa voor verwarmen 
en koelen van een gebouw;

 › schakelbare gebouwisolatie (functie aan en uit) om deze ther-
mische massa op een natuurlijke wijze te verwarmen en koelen.

Met andere woorden het ‘actief ’ maken van de gebouwisolatie en 
het daarmee Thermisch Actief maken van betonnen gevels, vloe-
ren en daken. Actief wil ook zeggen dat isolatie en de betonnen 
delen geïntegreerd worden. Gesloten betonnen geveldelen, dak 
en vloervlakken krijgen hiermee een tweede functie en leven. 
Tot op heden zijn de gesloten gebouwdelen niet of nauwelijks 
betrokken in energiebesparende concepten. Het idee is om juist 
die gebouwmassa mee te nemen dus actief te maken door het 
gebruik maken van gratis zonwarmte en we spreken dan van een 
energiebesparend concept. 

Samengevat
Zonne-energie in huis halen door de isolatie ‘uit’ te zetten en de 
functie nachtkoeling te genereren voor dak, wand en vloer. Met 
het idee is integratie in elk bouwmateriaal mogelijk.

Werkingprincipe van het idee 
Isolatie wordt in de spouw van muren aangebracht, onder de 
cementdekvloer en in dakplaten. Al deze platen kunnen we 
gebruiken voor het Actief Isoleren ( Sis-paneel ). De isolatieplaat 
wordt aan beide zijden voorzien van kanalen met elkaar verbon-
den door buisjes dwars door de isolatie heen.
In deze buisjes is een laagvermogen ventilator aangebracht. 
Als deze aangezet wordt ontstaat er circulatie van lucht van de 
voorzijde naar de achterzijde en wordt op die manier de isolatie 
kortgesloten.

Werkt de ventilator niet dan zal door de gekozen geometrie van 
kanalen en gaten er geen luchtstroming zijn en zal de isolatie in 
zijn volle omvang als isolatie zijn werk doen. Elke plaat heeft zijn 
eigen ventilator en kan als zelfstandige plaat bediend worden. 
Dit biedt de mogelijkheid om warmte of koelte daar vandaan te 
halen waar het mogelijk is (denk aan de stand van de zon). De in-
genomen zonnewarmte wordt doorgegeven aan de achterliggen-
de betonnen constructie en deze wordt gratis opgewarmd. Deze 
warmte kan gebruikt worden om het gebouw te verwarmen. > 
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Het idee






   


















Door de diverse geveldelen met elkaar te laten communiceren 
kan bepaald worden welk geveldeel warmte opneemt, warmte 
afstaat of passief is. Op deze manier hebben we een nieuw soort 
van energiebesparend verwarming- en koelconcept. Fig. 1 geeft 
een mogelijke situatie aan van koelstand en verwarmingsstand.

Probleemstelling en uitgangspunt het idee
Als een oplossing voor energiebesparing is ondermeer gekozen 
voor het isoleren van gebouwen, met als doel de in de winter 
geproduceerde warmte binnen vast te houden. Isoleren heeft 
dan een gunstig effect op het energieverbruik. Als neveneffect 
creëert het in de zomer door het langdurig vasthouden van 
warmte een onbehagelijk binnenklimaat. Het warmteprobleem 
( bufferen van warmte in de gebouwmassa ) ontstaat doordat de 
isolatie altijd actief is. In de winter hebben we de isolatie nodig, 
in de zomer niet maar doet deze nog steeds zijn werk. De te 
warme woning/omgeving wordt als onbehaaglijk ervaren. Het 
gevolg van een te warm binnenklimaat is het plaatsen van koel-
systemen dat de nadelige gevolgen van isoleren op moet heffen. 
Door de isolatie schakelbaar te maken en samen te laten werken 
met de gebouwmassa ontstaat een middel om oververhitting te 
voorkomen. Dit kan in alle seizoenen. Reductie van stookkosten 
en koelkosten zijn het gevolg. Tijdsafhankelijke vraag naar isola-
tie en thermische massa moet verder onderzocht worden. 

Onderzoek 
We willen met het idee ‘Combineer Actieve Isolatie met Ther-
misch Actieve Betonnen Gebouwen’ onderzoeken hoe we actieve 
isolatie en thermische actieve beton effectief tot elkaar kunnen 
brengen en onderzoeken hoe we dat het beste kunnen uitvoeren. 
Door het opheffen van het altijd functioneren van isolatie wordt 
de thermische massa regelbaar gemaakt en we willen onder-
zoeken hoe dat het meest effectief gedaan moet worden, een 
regelstrategie bedenken. Thermische massa, een betonschil, kan 
haar warmte en koude kwijt, zowel naar binnen als naar buiten. 
Iets wat tot op dit moment alleen mogelijk is door de toepassing 
van complexe werktuigbouwkundige installaties. In ons idee is 
het middels een natuurlijk proces warmte en/of koudestroming 
door thermische massa leiden uitgangspunt. 
Het toepassen van de functie ‘isolatie aan’ en ‘isolatie uit’ , maakt 
dat we de isolatie gebruiken op de momenten dat we dat ook 
echt willen of nodig hebben en we geven zo dak, wand en vloer 
een extra dimensie. Het schakelbaar maken van isolatie en de 
extra functie die betondak, wand en vloer krijgen als thermische 
buffer moet een ommekeer betekenen in de omgang met ge-
bouwisolatie en de functie van beton als constructief materiaal. 
Dit is een ander concept dan alle tot op dit moment bruikbare 
concepten van betonkernactivering. Dat lijkt ons het onderzoe-
ken waard.
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Thermopanel
Inzender
Daisy Wagemans, SATIJNplus Architecten
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Thermopanel
Het Thermopanel is een thermisch actieve gevel voor renovatie-
projecten, waarmee het energieverbruik van gebouwen daalt en 
waarmee tevens duurzame thermische energie opgewekt wordt.

Het aantal renovatieprojecten in Nederland groeit. Tegelijkertijd 
is de doelstelling van de overheid om bestaande woningen en 
gebouwen 20 - 30% energiezuiniger te maken en moet 20% van 
het totale energieverbruik in 2020 duurzame energie zijn. 
Deze ontwikkelingen bieden kansen voor duurzame innovaties. 
De gebouwschil speelt hierin een belangrijke rol.
Bij traditionele gevels en daken valt veel stralingsenergie op de 
gevel en het dak. Deze energie wordt of naar binnen verplaatst 

of afgegeven aan de buitenlucht. Wanneer deze energie benut 
wordt voor het verwarmen, koelen en de warmwatervoorziening 
van een gebouw is een groot deel van het energievraagstuk opge-
lost. Met het Thermopanel wordt de gevel thermisch geactiveerd 
en de opvallende stralingsenergie benut.

Werkingsprincipe
Het Thermopanel is een geïsoleerd betonnen gevelpaneel met 
geïntegreerd leidingensysteem, waarmee thermische energie 
gewonnen wordt. Het paneel heeft een wisselend werkingsprin-
cipe afhankelijk van de weersomstandigheden en het gewenste 
binnenklimaat. Kenmerkend voor het systeem zijn de zomer- en 
wintersituatie. Gedurende de zomer wordt het Thermopanel 
opgewarmd door de zonnestraling welke op het paneel valt.> 

  THERMO PANEL 
	 	 Registratiecode: 2011-008

Horizontaal Detail

ImpressieGevelpaneel

Situatie: Zomer                 Winter
WKO WKO
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Hierdoor neemt de temperatuur van de vloeistof in het leiding-
systeem toe. Deze thermische energie wordt opgeslagen in de 
bodem met behulp van een warmte-koude opslagsysteem en in 
de winter gebruikt voor het verwarmen van de binnenruimte 
met behulp van bijvoorbeeld vloerverwarming of wandverwar-
ming. In de winter neemt de temperatuur van de vloeistof in het 
paneel af. Deze koude wordt eveneens opgeslagen in de bodem 
en in de zomer gebruikt voor het koelen van de binnenruimte.  THERMO PANEL 

	 	 Registratiecode: 2011-008

Horizontaal Detail

ImpressieGevelpaneel

Situatie: Zomer                 Winter
WKO WKO

Voordelen
Het Thermopanel kan eenvoudig tegen bestaande stenen/be-
tonnen constructies bevestigd worden. Door de toepassing van 
lichtgewicht beton in combinatie met hoogwaardig isolatiemate-
riaal hebben de panelen een grote vormvrijheid en wordt de
belasting op de bestaande gevel beperkt. Naast de verbeterde 
thermische isolatie van het gebouw zorgt toepassing van de pa-
nelen ervoor dat het binnenklimaat beter beheerst kan worden, 
de geluidswering van de gevel toeneemt en de uitstraling sterk 
verbetert.

Kortom met het Thermopanel is het mogelijk om lagetempera-
tuurverwarming en hogetemperatuurkoelingssystemen op een 
duurzame manier te realiseren en kunnen renovatieprojecten 
tevens actief bijdragen aan duurzaam energieverbruik.
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Triple-A Energie
Inzender
Tommasso Geraci, Hogeschool Rotterdam
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Triple-A Energie
Triple-A Energie staat voor hoogwaardige energiebeheeroptima-
lisatie gebruikmakend van drie A’s:

 › alternatieve energieAcquisitie (zonnewarmte en windenergie);
 › energieAccumulatie (lang- & kortdurige (warm)wateropslag in 
speciale kelder- & dakreservoirs);

 › Activering van de betonconstructie voor zowel energieopname 
als –afgifte.

Het idee bestaat uit de toepassing en combinatie van meerdere 
voorzieningen, verdeeld in de 3 ‘A’-categorieën:

Acquisitie van (alternatieve) energie
 › Een omgekeerd dak, dwz een dak met de isolatie aan de 
onderkant, dat bestaat uit een geactiveerde betonplaat. Het 
dak functioneert hiermee als een zonnecollector, en het 
geproduceerde warme water wordt in speciale kelder- (en dak-)
reservoirs opgeslagen tot het gebruikt kan worden in de winter 
voor de verwarming van het gebouw

 › Het dakreservoir wordt tegelijkertijd ook gebruikt als opslag 
van water dat tijdelijk omhoog gepompt wordt om de (dal-
uren-)overcapaciteit van (wind-)energiecentrales niet verloren 
te laten gaan. Als er een grote energievraag is, dan laat men 
het water weer naar beneden stromen, naar het kelderreser-
voir. Hierbij wordt elektriciteit opgewekt, die aan het elektrici-
teitsnet wordt ‘terug’-geleverd.

Accumulatie van energie
Er is sprake van opslag van zowel zonne- als windenergie.

Activering van de betonconstructie
De betonconstructie van het gebouw is op twee manieren 
‘actief ’: als collector op het dak, en als radiator/convector in de 
verblijfsruimten.

Zie voor de werking van de (sub)systemen in animatie: 
www.bouwonderwijs.net/AAA.html
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Zie voor het complete verhaal de ANIMATIES op: www.bouwonderwijs.net/AAA.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 maal zonlicht
Inzender
Henk van der Weijst
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2 maal zonlicht: warmte en licht
Raar maar waar. Het valt gratis op onze gebouwen, maar we sturen het grotendeels ongebruikt terug: zonlicht. Kapitalistisch en groen 
gezien onverantwoord. Het zonlicht is of te fel, schijnt recht in je ogen, is veel te warm, enz. , zelden vinden wij het goed. 
Dus gooien we de jaloezieën of blinderingen ervoor, en doen binnen de zuinige led-lampen aan. 

Gedachte
De prijsvraag nodigt uit toepassingen aan te dragen om zonlicht 
en zonnewarmte egaal en gespreid te gebruiken in statische 
gebouwen. Een natuurlijke oplossing is hopelijk te vinden in een 
natuurlijk gebouw, waar warmte en zonlicht zowel een oplossing 
als een probleem vormen. Vertaal die oplossing(en) naar mense-
lijke grootte en behoeftes met onze materialen en maatstaven , 
en er is weer een uitdaging opgelost!

Gevonden
Fenestraria rhopalophylla, een woestijnplantje met de Neder-
landse naam ‘vensterplantje’ bleek een uitstekende inspiratie 
bron. Thuis in de Zuid Afrikaanse woestijnen steekt alleen een 
zonlicht doorlatend cellenvenster boven de grond uit, en zit de 
rest van het plantje als een opgerold cilindrisch blad veilig in 
de grond eronder. Het woestijnzand eromheen dient als bulk 
warmtebuffer. Het nu enkel vanaf boven intredend zonlicht 

wordt kunstig verdeeld over de cellen op de binnenzijde van de 
bladcilinder in de grond.

Idee
Maak van betonnen cellen een zonopvangvenster bovengronds. 
Bouw de rest van het gebouw ondergronds. Gebruik het beton-
nen 3-D skelet als ‘kunstig’ verdeelsysteem van het zonlicht, 
voor zowel de warmte- als de lichtcomponent. De warmte wordt 
gevraagd, het licht krijgt u er gratis bij, zomaar.

Nieuw
Bouw het betonskelet op uit holle betonnen pijler- en balkele-
menten , zodat één systeem zowel een 3-D grid is van dragend 
constructiebeton als een 3-D verdeel en meng grid van warm 
zonlicht. De holle binnenzijde wordt voorzien van een uitste-
kend reflecterende coating. In de balken komen op gekozen 
geschikte punten lichtdoorlatende vensters (glasvezel, kunststof, 
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Figuur 1       Totaal beeld. 

 

 

Figuur 2      Bovenaanzicht honingraat patronen. 
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Zonlicht dat binnenvalt door de gele koepeldakramen verlicht 
volgens de gangbare stijl direct de bovengrondse kamers 1 en 
2. De blauwe koepels laten zonlicht binnen in het verdeelgrid, 
bestaande uit de verticale trechters en de horizontale plafond 
annex vloerbalken. Alle van beton, hol, en voorzien van een 
uiterst reflecterende binnenlaag. Zo wordt warmte en licht van 
de zon met zonlichtsnelheid verdeeld over het gebouw. 
Het ongebruikte licht gaat ‘verloren’ als warmte, maar wel op de 
gewenste manier en plaats: op een milde gespreide manier in het 
gebouw. Doch eerst kan het licht, naar wens en geplande behoef-
te binnen het aanbod, afgetapt worden uit deze lichtleidingen, 
via dimbare lichtpunten. Dimmers dicht, blijft het donker (4), 
waardoor (3) wat meer kan hebben, en de laagste ondergrondse 
kamers 5 en 6 hetzelfde daglichtniveau op de werkplekken heb-
ben als de bovengrondse. Zonnecellen geven de (muur)lucht zijn 
blauwe kleur.

De etagevloeren lopen uit in de bruine grond rondom, zodat 
temperatuurbuffering plaats vindt, via het zonlicht dat naast het 
gebouw valt.

Dit gebouw is bedoeld als leervoorbeeld. Opvolgers in woes-
tijngebieden met veel zonlicht kunnen veel groter, compleet 
ondergronds en veel hoger (dieper) zijn.

glas), zodat binnen in het gebouw duizenden ‘zonnetjes’ afgetapt 
kunnen worden. Op en in het gebouw hoeven geen extra instal-
laties meer te komen om zonlicht en warmte op te vangen en te 
verdelen want het gehele gebouw is die installatie en het licht is 
het transportmiddel. Deze totaal passieve benadering is onge-
voelig voor storingen.

Voorbeeld
Omdat de meeste nieuwe zaken binnen in het gebouw zitten, 
verborgen voor het oog, zijn deze buiten op elke muurzijde als 
hiëroglief weergegeven.

 

Figuur 1       Totaal beeld. 

 

 

Figuur 2      Bovenaanzicht honingraat patronen. 



Winnaar
Watt slim
Inzender
Michael van Leeuwen, architectenbureau Sluijmer en 
Van Leeuwen

Juryrapport: ‘waardering voor 
de accurate analyse van met 

name de bouwfysische 
uitdagingen die gerelateerd 
zijn aan thermisch actieve 

gebouwen’
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Watt slim!
Betonkernactivering is een prachtig concept, maar er moeten nog 
een paar verbeteringen worden doorgevoerd om het systeem te 
optimaliseren. 

Comfort
Hoewel BKA een uitstekende methode is om de binnentempe-
ratuur binnen aanvaardbare grenzen houden, is de individuele 
regelbaarheid, wanneer geen additionele maatregelen worden 
getroffen, nagenoeg nihil.
Individuele regeling is een probleem. Een ander probleem als ge-
volg van de traagheid van het systeem is het onvermogen om te 
reageren op veranderende omstandigheden. Een vergaderruimte 
die leeg is heeft nu eenmaal een andere warmtelast dan een die 
vol is en waar een digibord aanstaat of de zon binnenvalt. Om
hierop te reageren zijn aanvullende maatregelen nodig.

Energie
Vaak maken gebouwen met BKA hun beloftes ten aanzien van 
het energiegebruik niet waar. De oorzaak ligt meestal bij de 
relatief onzuinige aanvullende installaties die nodig zijn om het 
binnenklimaat behaaglijk te maken.

Akoestiek
De meest effectieve en meest praktische plaats om geluidsab-
sorberend materiaal aan te brengen is het plafond. Geluidsab-
sorberende materialen zijn vaak kwetsbaar vanwege het poreuze 
oppervlak. Er bestaan stootvaste en sterke geluidsabsorberende 
materialen maar die zijn over het algemeen duur. De keuze voor 
het aanbrengen van geluidsabsorptie in de wanden, de vloeren 
of de meubels leidt vaak tot een hinderlijke akoestiek met teveel 
galm of tot snel vervuilende, gevoelige en stoffige oppervlakten.  
Daarnaast bestaat in de utiliteitsbouw de tendens om open 
werklandschappen te creëren. Gevolg is dat er minder wanden 
zijn. De wanden die geplaatst worden zijn vaak van glas om de 
ruimtes onderling te visueel te verbinden. Het systeemplafond 
als voor de hand liggend middel om geluidsabsorptie te genere-
ren conflicteert echter met de eis van BKA om de betonvloer aan 
de onderzijde vrij te houden van obstakels om verwarming en 
koeling mogelijk te maken.
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Kosten
Total cost of ownership bij BKA wordt zeer aantrekkelijk als de 
individuele temperatuursregeling en akoestische voorzieningen 
eenvoudig kunnen worden opgelost; bij voorkeur even eenvou-
dig als BKA zelf.

De oplossing: Watt slim!
Watt slim! is een plafondsysteem dat bestaat uit lamellen van 
geluidsabsorberend en thermisch isolerend materiaal. In de 

open toestand staat de betonvloer in directe verbinding met de 
binnenruimte. Het systeem is dan verglijkbaar met een plafond 
met baffles. Door een eenvoudig bedieningssysteem kunnen 
de lamellen een kwartslag worden gedraaid zodat een gesloten 
plafond ontstaat. Hierdoor is de afgifte van warmte of koude
onmiddellijk te beïnvloeden. Er kan worden gereageerd op be-
zonning, personele bezetting, persoonlijke voorkeur, bezonning, 
et cetera. Zowel in open als gesloten toestand is de akoestiek 
uitstekend geregeld.
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Daarnaast ziet de gebruiker onmiddellijk de gevolgen van zijn 
ingrijpen. Optimaal wordt de werking als de onderzijde van de 
betonvloer wordt voorzien van een reliëf dat werkt als akoesti-
sche diffuser. Dit vergroot tevens het grensvlak tussen lucht en 
beton waardoor de afgifte van de BKA wordt verbeterd. Het sys-
teem van Watt slim! kan gecombineerd worden zowel met prefab 
vloeren als met ter plaatse gestorte vloeren, en biedt derhalve 
grote ontwerpvrijheid.
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Tot slot

De hier gepubliceerde ideeën zijn een rijke inspiratiebron die 
stimuleert tot verder doordenken over verbetering en innovatie.
Met deze publicatie houdt het niet op. Veel ideeën zijn te waar-
devol om in een la te verdwijnen. Wij zullen daarom nog geruime 
tijd aandacht besteden aan de inzenders en hun ideeën, uiter-
aard in overleg en in samenwerking met de inzenders. 
Wil je op de hoogte blijven, bezoek dan regelmatig onze website 
www.indekiemgescoord.nl

Ideeënprijsvraag 2012

In de loop van 2012 wordt op www.indekiemgescoord.nl ook 
informatie geplaatst over de Ideeënprijsvraag 2012. We kun-
nen nu al vertellen dat die het thema buiten spelen met beton 
meekrijgt. Laat alvast je gedachten hierover gaan, we nodigen je 
graag uit te zijner tijd aan deze nieuwe prijsvraag deel te nemen. 
Een nieuwe ronde met nieuwe kansen.
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Colofon

Deze uitgave is, zolang de voorraad strekt, gratis verkrijgbaar bij 
het Cement&BetonCentrum. 
De publicatie is ook te downloaden via de websites 
www.indekiemgescoord.nl en www.cementenbeton.nl

Januari 2012
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5203 DM ’s-Hertogenbosch
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Beton is hot/cool


