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SAMENVATTING 

Het klimaat is langzaam aan het veranderen, de temperatuur stijgt en hiermee ook de zeespiegel. 
Nederland ligt voor meer dan de helft onder zeeniveau wat betekent dat het gevaar voor 
overstromingen groter wordt, tenzij er wordt gezorgd voor een goede waterhuishouding. Daarom 
worden, onder andere in Nederland, steeds meer polders ingericht als waterbergingsgebied met als 
gevolg dat er steeds minder plaats vrij is om te bouwen. Het land wordt schaarser en de bevolking 
groeit. Daarom is er niet aileen meer plaats nodig voor wonen maar oak voor het verbouwen van 
voedsel. 

Mijn scenario voor de toekomst is dat de mensen steeds vaker op het water gaan wonen zodat er 
genoeg ruimte is op het land om voedsel te verbouwen. Wonen op het water is een andere discipline 
dan wonen op hetland. Op het water geeft hetzelfde gevoel als wonen op een eiland. Het omringende 
landschap is vloeibaar en hiermee moeilijker te betreden dan een vaste ondergrond. Maar wonen op 
een vloeibare ondergrond heeft ook voordelen, grote voorwerpen zijn eenvoudiger te verplaatsen over 
water dan over land. Verplaatsbaarheid vraagt om onafhankelijkheid, zodat je kunt gaan en staan 
waar je wilt. 

Dit verslag verwoordt mijn zoektocht naar een antwerp voor drijvende woningen. Hierbij heb ik 
onderzoek gedaan naar verschillende drijvende gemeenschappen wereldwijd. Oak heb ik gekeken 
naar onafhankelijkheid in energievoorziening en waterzuivering en heb ik getracht een zo 
milieuverantwoorde waning te ontwerpen. We wonen in een wereld waar alles wat we produceren in 
de kringloop op aarde blijft. Als we zorgen dat het afval weer terug bruikbare grondstoffen worden, 
kunnen we met z'n allen nag lang genieten van deze wereld . 

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een antwerp voor drijvende woningen waarbij de steiger op het dak is 
gelegen, zodat een grotere vrijheid ontstaat bij het onderling koppelen van de woningen. Oak is de 
waning tot een bepaalde hoogte flexibel doordat deze kan worden uitgebreid met drijvende elementen 
die op verschillende plaatsen kunnen worden gekoppeld aan de woning . 
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afbeeldingen klimaatverandering (linksboven) bron: hllp:llwww.impawards.com; (rechtsboven) hllp:!lwww.brucop.com; (onder) 

http:llweblog.leidenuniv.nl • 
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SCENARIO 

Klimaatverandering 
Vele wetenschappers zijn het er over eens, de opwarming van de aarde is een feit. De temperatuur 
zal deze eeuw met 1,5 tot 6 graden Celsius stijgen. De zeespiegel zal hierdoor met 18 tot 60 em 
stijgen. De dijken in Nederland kunnen niet Ianger meer het water tegenhouden. We zijn genoodzaakt 
om delen van ons land terug te geven aan het water. Hierdoor wordt het landoppervlak van Nederland 
steeds kleiner, met als gevolg dat we steeds dichter op elkaar of compacter moeten wonen. Maar 
misschien kunnen we het wateroppervlak ook nuttig gebruiken door op het water te gaan wonen . 

Er bestaan grote discussies over wie of wat de oorzaak is van deze klimaatverandering. De een 
beweert dat de mens de oorzaak is, terwijl een ander beweert dat het een natuurlijk proces is. Hoe het 
precies zit en waar de waarheid ligt laat ik in het midden. lk ben niet deskundig genoeg om hierover te 
oordelen . 

Maar door de lage kosten van energie, water en aile bronnen die de natuur ons schenkt raakt de 
mens steeds minder bewust van de kostbaarheid van deze bronnen. Het is voor ons heel normaal dat 
er schoon drinkwater uit de kraan komt, dat er elektriciteit uit het stopcontact komt en gas uit het 
fornuis. Terwijl de hoeveelheid fossiele brandstoffen steeds kleiner worden, maken wij hier volop 
gebruik van totdat ze op een dag zijn uitgeput. Wat dan? 

Door het gebruik van alternatieve energie, die onuitputtelijk is, en minder water te gebruiken, kunnen 
we heel wat spaarzamer zijn met de aarde . 



Afbeeldingen diverse vormen van wonen op he/ water: (links van boven naar onder) bezoekerscentrum /Jburg door Art Zaaijerbron: www.ecoboot.nf; . 
Drijf in woning van Watersludio, bron www.walersludio.nf; de gewoonbool, eigen archief; drijvende woning van Hertzberger, bron: 
www.archrecord.construction.com; (rech/s van boven naar onder) waterworld, scene uil de gelijknamige film, bron: Waterhouse, Pres tel; Paleis van 
het meer, India, bron: de aarde vanuit de hemet in 365 dagen; dubai, bron waterhouse, prestel. • 
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Toekomstvisie 
In de toekomst zal het water steeds meer het land overmeesteren waardoor het land steeds schaarser 
wordt. Aangezien we het land nodig hebben voor het verbouwen van voedsel en grondstoffen en ook 
de ecologische thuisbasis is voor vele diersoorten, zal de mens plaats moeten maken en geleidelijk 
aan moeten verhuizen naar het water . 

Een belangrijk voordeel van wonen op het water is de makkelijke verplaatsbaarheid. Doordat men zich 
makkelijk kan verplaatsen krijgt men vrijheid. Deze vrijheid vraagt om zelfstandigheid die kan worden 
uitgedrukt in onafhankelijkheid in energie en watervoorziening . 

Nederland ligt voor meer dan de helft onder de zeespiegel en zal dus als een van de eersten hiermee 
te maken krijgen. lk wil daarom een nieuwe woonomgeving ontwerpen op het water voor in eerste 
instantie pioniers 1 

• 

WONEN OP HET WATER 

Wonen op het water is anders dan wonen op het land. De ondergrond is vloeibaar en je kunt niet 
zomaar je waning uitrennen. Je woont als het ware op een eiland en dit zorgt ervoor dat je 
bewegingsruimte kleiner is dan die op het land. De ontsluiting van de waning is erg belangrijk. De 
meeste drijvende woningen liggen aan een steiger die een verbinding met het vaste land verzorgt. 
Sommige drijvende woningen liggen langs de kade en zijn dus eigenlijk een uitbreiding van het vaste 
land. lk wil drijvende wooneenheden ontwerpen waarbij het dak de steiger is. De woningen worden 
onderling gekoppeld met elkaar en kunnen dus overal aan een andere wooneenheid gekoppeld 
worden zonder dat daar een stuk steiger voor moet worden aangelegd. Door het dak van de 
wooneenheden te gebruiken maak je eigenlijk een nieuw maaiveld waar mensen zich op kunnen 
bewegen. En doordat de woningen verplaatst kunnen worden is het nieuwe maaiveld veranderbaar . 

Het uitgangspunt is dat we in de toekomst steeds meer op het water gaan wonen en daardoor steeds 
minder afhankelijk worden van het land. Het is dus belangrijk dat de woningen zoveel mogelijk in hun 
eigen voorzieningen kunnen voorzien. De doelstelling is om de woningen autarkisch of ook wei 
zelfvoorzienend te maken . 

' Pionier: iemand die nieuwe wegen open!, onbekend land verkent en zonder ervaring van anderen zijn weg moe! vinden . 
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Ze wekken hun eigen energie en warmte op en hebben een eigen waterzuivering en 
afvalwaterzuivering. De enige verbinding met het land is de verbinding die de bewoners nog nodig 
hebben in het voorzien van voedsel, kleding en eventueel werk. Dit zal in de toekomst ook steeds 
meer op het water geschieden en misschien wei zover dat we het land aileen nog maar nodig hebben 
om voedsel te verbouwen en te produceren . 

Water heeft als spirituele eigenschap rust. Om een of andere reden worden we meestal rustig van het 
kijken naar of het horen van het water. Het lijkt soms of het water je gedachten meeneemt naar een 
andere plek. Het water is ook een verbinding tussen verschillende continenten. Via water zijn we 
allemaal met elkaar verbonden . 

DOELSTELLING 

lk wil een zelfvoorzienende (in energie opwekking en waterzuivering) woongemeenschap ontwerpen 
op het water . 

De doelgroep is in het begin voornamelijk pioniers met een sterke band of voorliefde voor de natuur. 
De gemeenschap wordt voorzien van energie uit natuurlijke bronnen. Het is belangrijk dat de 
gemeenschap zo min mogelijk de natuur aantast. Daarom wordt het afvalwater op een natuurlijke 
wijze gereinigd en hergebruikt of terug aan de natuur geschonken. De voorraad drinkwater zal worden 
aangevuld met regenwater dat wordt gezuiverd tot drinkwater. Afval wordt gescheiden en zoveel 
mogelijk hergebruikt, fecalien en groen afval kunnen bijvoorbeeld worden omgezet in biogas. Energie 
wordt opgewekt door oneindige bronnen zoals bijvoorbeeld de energie van de zon en de wind. Op 
deze manier probeert de gemeenschap zoveel mogelijk gebruik te maken van de natuur zonder haar 
af te breken. Deze voorzieningen vinden plaats op een energie-eiland2 en in de woningen zelf. 

De woonruimten grenzen allen aan het water zodat de bewoners zoveel mogelijk het water ervaren 
door te zien, te voelen, te horen en te ruiken . 

De woningen worden gekoppeld aan een energie-eiland die weer een verbinding maakt met het land 
• of een aanmeerplaats voor bootjes . 

• • • • • • 

2 He! energie-eiland is een apart eiland waar op een milieuvriendelijke manier energie word! opgewekt. Oak is dit eiland een 
verzamelplaats voor gescheiden afval. Net als bij de woningen is he! dak van dit eiland ingericht als steiger, zodat de 
verzamelplaats van afval onder de steiger plaats vindt. 

7 
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LOCATIE 

In principe antwerp ik drijvende wooneenheden die voor meerdere locaties geschikt kunnen zijn. 
Daarom is de locatie minder belangrijk. Er worden wei een aantal eisen aan een locatie gesteld: 

1. De locatie moet zich buitendijks bevinden in verband met de breedte van de woningen; 
2. Het water moet diep genoeg zijn zodat er woningen kunnen drijven; 
3. Het oppervlakte van het water moet ruim genoeg zijn zodat een eventuele uitbreiding van 

meerdere woningen mogelijk is . 

lk zal een aantal situaties schetsen hoe de groei van de gemeenschap tot stand kan komen. In de 
eerste situatie, het begin, laat ik de startopstelling zien. de gemeenschap bestaat dan slechts uit 5 
woningen. In de tweede situatie, ongeveer 1 0 jaar later is de gemeenschap al aardig gegroeid en in 
de derde situatie een voorspelling van hoe de gemeenschap er ongeveer 50 jaar later uit kan zien . 
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afbeeldingen: sausalito bay: bran: www.ecoboot.nl ( boven); google earth, (links onder) waterwijken wereldwijd, Ties Rijcken, (rechts midden) • 

www.ecoboot.nl (rechtsonder) 
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DRIJVENDE GEMEENSCHAPPEN 

Woonboot commune in Sausalito Bay, San Francisco 

De woonbootcommune Waldo Point in de baai van Sausalito Bay te San Francisco herbergt een 
bijzondere soort mensen die zowel in een unieke waning wonen, als een bijzonder levenstijl hebben. 
Kortom , Waldo Point is een commune van individuen. 
De woonboten liggen aan lange houten steigers en zijn voorzien van stevig gebouwde poorten. De 
drijvende commune is overdadig versierd door de vele verschillende gekleurde woonboten in allerlei 
vormen en de vele bloemen en planten. Geen enkele boot is hetzelfde . 

Aan het eind van de jaren '40, na de Tweede Wereldoorlog, is Waldo Point een locatie geworden voor 
woonboten. Tijdens de oorlog werd het gebied gebruikt als wert voor het bouwen van oorlogsschepen. 
Na de oorlog is deze wert in verval getreden en verkocht aan prive-eigenaren die het gebied 
vervolgens gebruikten als opslagplaats . 

De scheepswrakken lagen toen nag in de baai. In de jaren '50 gingen steeds meer mensen deze 
scheepswrakken bewonen zodat in de jaren '60 Waldo Point een vluchtoord werd voor kunstenaars, 
hippies en mensen die genoeg hadden van de Amerikaanse levenstijl. 
In de jaren '70 ontstond er steeds meer een kloof tussen de hippies en de gemeente die zich meer en 
meer ging bemoeien met de commune. Met als gevolg dat er een grate verbouwing plaats vond op 
Waldo Point. Hierdoor ontstond er langzaamaan een verandering van stijl en smaak. Dit heeft Waldo 
Point uiteindelijk gemaakt zoals men het nu kent. 

Tegenwoordig is Waldo Point een jachthaven met 245 prive aangemeerde drijvende woningen die zijn 
gesitueerd ten noorden van de Richardson baai in Sausalito Californie. De drijvende woningen zijn 
allen prive-bezit en huren hun ligplaats in de haven. Aile ligplaatsen zijn bezet sinds 1970 . 

kenmerken: 
- veel verschillende soorten bewoners; 
- kleurrijke woningen; 
- ondanks eclecticisme tach een geheel; 
- veelzijdige doelgroep; 
- woningen dicht op elkaar, weinig privacy; 
- vaak uiterlijk van een standaard waning of een sculptuur dat niet makkelijk te verplaatsen lijkt; 
- een eclectische bouwstijl wat een rommelig beeld geeft; 
- veel versiering . 

1 



Afbee/dingen Tonie Sap meer, Cambodja: bran: (boven) waterwijken were/dwijd, Ties Rijcken; (onder) www.ecoboot.nf 
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drijvende vissersdorpjes in Zuid oost azie 

In Cambodja, op het meer Tonie Sap zijn verschillende drijvende dorpen te vinden zoals Siem Reap. 
Dit dorp is compleet voorzien van sociale voorzieningen: een drijvend ziekenhuis, een politiebureau, 
drijvende winkels, een restaurant voor toeristen en zelfs een drijvende kerk. De meeste bewoners van 
het meer zijn vissers, ze moeten dicht bij het water wonen om te vissen en dicht aan land om de vis te 
verkopen. Doordat het water bij Siem Reap sterk afhankelijk is van peilfluctuatie zijn de huizen 
drijvend, en drijven ze mee met de stroming . 

De meeste bewoners op Tonie Sap zijn de Khmer en Vietnamezen, de armste en onderdrukte 
bevolkingsgroepen in Cambodja. Zij wonen in huizen die aan elkaar verbonden zijn en aileen kunnen 
worden bereikt per boot. De mensen Ieven in en op het water. Ze bewegen zich duidelijk net zo 
makkelijk in het water als op het droge. Sommigen van hen zijn nog nooit aan land geweest en 
kunnen soms niet eens lezen en schrijven. De visserij is hun enige mogelijkheid om te overleven . 
Enkele huizen drijven midden op het meer, misschien om zich af te zonderen of omdat daar meer vis 
te vangen is . 

Een aantal huizen nabij het meer staan op palen terwijl anderen echte drijvende woningen zijn. Omdat 
in het regenseizoen het water erg stijgt staan de huizen op palen hoog en droog. In de droge periode 
wordt de ruimte onder de waning gebruikt als opslagplaats. De drijvende huizen zijn meestal 
viskwekerijen. Doordat de bewoners op het water wonen kunnen ze vissen kweken in rieten kooien . 

Tegenwoordig zijn de dorpen meer en meer een attractie voor toeristen. Boten met toeristen worden 
langs de dorpen gevaren zodat zij het idyllische Ieven van de arme bewoners kunnen bewonderen . 

Kenmerken: 

- inventieve oplossingen bij peilfluctuatie; 
- drijvende huizen, afhankelijk van de stroming; 
- meerdere drijvende functies zoals de kerk, het ziekenhuis, een school, kortom genoeg functies om 
autonoom te kunnen functioneren; 
- slechte hygienische omstandigheden; 
-de bewoners Ieven vaak aan de ondergrens van de maatschappij; 
- door slechte verbindingen met het vaste land ontstaat een achterstand in de ontwikkeling van de 
bewoners. Deze zijn vaak laag of niet opgeleid en hebben daardoor geen ander toekomstperspectief 
dan Ieven en wonen in de drijvende commune als visser . 



Afbeeldingen van Dubai bran: (linksboven) www.whizzproperty.com; (Rechts van boven naar onder) waterhouse, Christian burchard; (linksonder) • 

google earth 
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ArtificiEHe eilanden in Dubai 

Aan de kust van Dubai bouwen de rijke oliesjeiks van de Arabische wereld een nieuw paradijs. 
Palmeilanden (genoemd naar de vorm die ze aannemen) als Jumeirah, Jebel, Ali en Deira zijn een 
symbool van het eeuwige Ieven. Deze eilanden zijn artificiele eilanden waar zestig luxueuze hotels 
met verschillende thema's worden gebouwd. De thema's die de hotels kennen zijn ge"inspireerd op de 
stijl en culturen van verschillende Ianden. Verder zijn er nag 2000 residenties met een prive strand en 
tropische tuinen te vinden. De vorm van de palmboom is niet aileen decoratief maar zorgt er voor dat 
elke residentie haar eigen prive strand heeft. 

Een aantal kilometers verderop uit de kust van Dubai is een archipel van kunstmatige eilanden in de 
vorm van de wereld gebouwd . 

De artificiele eilanden ontstaan door zand en slip uit de bodem van de zee op te spuiten zodat het 
land boven water komt. Voor deze werkzaamheden zijn vele nieuwe technieken ontwikkeld door 
diverse grate ingenieursbureaus over de hele wereld . Oak een aantal bouwwerken worden door grate 
architecten ontworpen . 

Het gehele project is aileen bedoeld voor de rijksten der aarde. Wanneer je veel geld hebt kun je zelf 
een eigen eiland kopen. Oak als vakantieoord zul je een aardig bedrag moeten neertellen. Het 
paradijs is immers niet voor niets . 

Kenmerken: 

- broedplaats voor elite, technici en architecten waar plaats is voor dure en nieuwe objecten op het 
gebied van architectuur en techniek; 
- het is een vlucht naar een paradijs, om de werkelijke wereld te kunnen vergeten; 
- er zijn vele technieken en dure oplossingen nodig om dit project te kunnen realiseren; 
- de natuur wordt drastisch aangepast, doordat er hele stukken land moeten worden opgespoten ten 
bate van de mens; 
- dit project is niet voor iedereen toegankelijk . 
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Woonboten in Nederland 

De eerste bootbewoners in Nederland zijn de binnenvaartschippers. Omdat zij vracht vervoeren zijn zij 
noodgedwongen om zowel te werken als te wonen op de boot. AI in de 17e eeuw lagen er boten in de 
grachten van Amsterdam die semi-permanent werden bewoond. Er ontstond zelfs een handel vanaf 
de boten . 

In de 17e, 18e en 19e eeuw werden boten niet aileen door binnenvaartschippers bewoond. Ook 
seizoensarbeiders die achter het werk aan voeren zoals vissers op de Zuiderzee, mobiele handelaren 
en mensen die dijken bouwden of baggeraar waren woonden op boten. Kortom boten werden 
voornamelijk noodgedwongen bewoond door werkomstandigheden . 

Woonbootbewoners werden net als woonwagenbewoners gerekend tot de mobiele beroepsbevolking 
met een zwervende ongebonden levensstijl. Deze mensen werden vaak gezien als bedelaars. In 1918 
kwam de wet op woonwagens en woonschepen tot stand. Deze wet stelde bepaalde eisen aan het 
wonen op boten en woonwagens . 

Omdat er een grote woningnood was werden woonboten vaak gebruikt als alternatief om te wonen . 
De woonboten waren meestal in vervallen staat maar soms een laatste redmiddel. Men woonde met 
veel teveel mensen op elkaar en onder zeer erbarmelijke omstandigheden. Door de oprichting van de 
volkswoningbouw in 1920 was men niet Ianger gedwongen in de woonboten te wonen en trok men 
terug het land op . 

Vanaf 1950 ontstond er een nieuwe woningnood als gevolg van de Tweede Wereldoorlog. Hierdoor 
groeide het aantal woonschepen wederom. Kleine vrachtschepen werden uit de binnenvaart gehaald 
en door de modernisering verkocht en omgebouwd als woonboot. Het wonen op een boot kreeg een 
andere status. Welgestelde mensen die vrij wilden zijn zagen het wonen op een boot als een 
oplossing om te kunnen wonen waar men maar wilde . 

Een onderzoek wijst uit dat in de jaren '70 van de vorige eeuw de bootbewoners uit aile lagen van de 
bevolking komen. Op het water woont iedereen door elkaar en in een andere situatie dan op het land . 

Kenmerken: 
- de bootbewoners komen uit aile lagen van de bevolking, iedereen woont door elkaar; 
- het is een alternatief voor wonen waarbij afhankelijk van het seizoen men kan wonen waar men wilt ; 
- in vroegere perioden vielen de woonbootbewoners onder de mobiele beroepsbevolking die een 
zwervend ongebonden Ieven leidden dat vaak gepaard ging met bedelen; 
- het wordt steeds populairder om aan het water te wonen met als gevolg dat de echte 
woonbootbewoner verdwijnt. 
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Typologie 

Sausalito Bay 

De plattegrond van de gemeenschap is opgebouwd uit lange steigers waarlangs de woonboten/ 
schepen dicht naast elkaar zijn aangemeerd. De steiger krijgt de functie van een straat. De 
woonboten/ schepen zijn in eerste instantie verplaatsbaar maar dit is niet echt de bedoeling en soms 
door de omvang ook niet meer mogelijk . 

Zuidoost Azie 

De paaldorpen zijn niet-verplaatsbare woningen die als een lint naast elkaar zijn geplaatst. In de droge 
periode kan de woning worden betreden via een trap en in de natte periode geschied de ontsluiting 
van de woningen door middel van een bootje . 

De drijvende vissersdorpen zijn willekeurig midden op het meer geplaatst. Er is geen echte structuur 
te ontdekken, waar plaats is plaats men zijn bootje. Deze drijvende woningen zijn wei verplaatsbaar in 
de zin van dat ze meedrijven met de stroming van het water . 

Dubai 

Kunstmatig gevormde eilanden die niet verplaatsbaar zijn. De bewoners of gebruikers hebben door de 
vorm allen een eigen prive strand. De eilanden zijn bereikbaar via de pier die de verbinding tussen het 
eiland en het vaste land is . 

Amsterdam 

Woonboten die direct aan de kade verbonden zijn door middel van een steiger. De woonboten kunnen 
verplaatst worden en huren meestal een aanlegplaats . 
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ZELFVOORZIENING 

Zelfvoorziening of ook wei autarkie, zoals beschreven op de website van Senternovem: 

"Een gebouw dat voorziet in de opwekking van de benodigde eigen energie en daamaast voor zover mogelijk 
een gesloten kringloop kent ten aanzien van water en afval. Autarkisch = zelfvoorzienend." 

In het verleden, voordat er goede ontsluitingen waren op het gebied van kabels, leidingen voor gas, 
water en elektra, riolering etc. waren de bewoners in gemeenschappen meer op elkaar aangewezen. 
Een gemeenschap moest zelf voorzien in basisbehoeften zoals voedsel, energie en afvalverwerking . 
Hierdoor was de mens ook meer bewust van de waarde van schoon drinkwater, energie en de 
wisseling van seizoenen. Door de komst van de goede ontsluitingen is de hygiene en de 
leefomstandigheden van vele mensen enorm vooruit gegaan. Het bewustzijn van de waarde van 
schoon drinkwater en energie is een beetje vervaagd. We vinden het heel normaal dater water uit de 
kraan komt, elektriciteit uit het stopcontact en dat we op elk tijdstip in het jaar aile soorten voeding 
kunnen kopen. De mens vergeet soms waar de bron van bepaalde voorzieningen ligt. 

Omdat drijvende woningen eenvoudig zijn te verplaatsen kunnen zij makkelijker kiezen uit 
verschillende territoria. Maar hierdoor is een verbinding met een elektriciteitsnetwerk, een waterleiding 
of riool niet overal mogelijk. Om de vrijheid van de drijvende woningen zo min mogelijk in de weg te 
staan is het dus van belang dat zij zelf hun energie opwekken, fecalien opvangen, atvalwater zuiveren 
en in hun drinkwater voorzien. De bewoners krijgen hierdoor niet aileen meer vrijheid maar zijn zich 
ook meer bewust van de waarde van energie en schoon drinkwater . 
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Afbeelding links: daarsneden en plattegrandschetsen van een igla Afbeelding rechts: inheemse tent in Iran 
(bran: Ecahause, a design guide) 
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afbeelding: verhauding tussen appervlakte en 
inhaud. (bran: Ecahause, a design guide) 
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DUURZAAM BOUWEN EN ECOLOGIE 

Natuurlijk bouwen wil zeggen dat de architectuur zich aanpast aan het landschap en de 
omstandigheden waarin het zich bevindt. Maar het betekent ook het gebruik van zo natuurlijk 
mogelijke duurzame materialen . 

In de geschiedenis werden de gebouwen veelal gebouwd naar de omstandigheden van de omgeving 
en met de materialen die voor handen waren. Zo werden in de Alpen gebouwen gebouwd met lange 
daken die de gevels beschermden tegen neerslag. Langs de Noordzee werden gebouwen gemaakt 
met rieten daken tot bijna op de grond als bescherming tegen de vochtige wind. En in droge hete 
gebieden werden gebouwen juist weer voorzien van hele dikke muren bestaande uit leem of steen, 
afhankelijk van de aanwezige grondstoffen en bouwmaterialen . 

Een iglo gemaakt van gestapelde blokken ijs in een vrieskoude omgeving maakt gebruik van 
temperatuurverschillen. Koude Iucht daalt en warme Iucht stijgt op. De entree van de iglo is daarom 
lager gelegen dan de verblijfsruimte zoals te zien is op de schets . 

Een tent van een inheemse stam in Iran is in de koude en natte periode een scherm tegen wind en 
regen en in de warme periode een scherm dat zorgt voor schaduw in de brandende zon . 

Om zelfvoorzienende woningen te ontwerpen is het noodzakelijk om de woningen zo energiezuinig 
mogelijk te maken. Als eerste speelt de vorm van de woning hierbij een rol. De verhouding tussen 
het volume en het oppervlakte van de gevels. Op de afbeelding hiernaast is te zien dat een bolvorm 
de meest gunstige vorm is voor het warmteverlies via de gevels . 

Ten tweede is de isolatiewaarde van de gevel van belang. Een gevel met een hoge isolatiewaarde 
zorgt voor een meer stabiele temperatuur binnen dan een gevel met een lage isolatiewaarde. Een 
goed ge'lsoleerde gevel laat minder snel de warmte binnen in de zomer en transporteert minder snel 
de warmte naar buiten in de winter . 

Ten derde is de orientatie van de woning een belangrijk gegeven. Voor het absorberen van zonne-
• energie is een zuid (zuidoost- zuidwest) gevel het meest geschikt. In lage temperatuurgebieden zoals 

bijvoorbeeld Nederland is het belangrijk een bufferzone te hebben om de koude wind zoveel mogelijk e buiten te houden. Om de luchttemperatuur te matigen in de bufferzone is de temperatuur ongeveer 
een gemiddelde van binnen en buiten. Deze Iucht kan vervolgens worden gebruikt om het huis te e ventileren . 

• 
• • • 
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Embodied energy of building materials. Range of publi shed figures 

Material Density 

(kg m ') 

Natural aggregates 1500 
Cement 1500 
Bncks - 1700 
Timber (prepared softwood) -500 
Glass 2600 
Steel (steel sections) 1800 
Plaster - 1200 

( ;_1 = giga joule, a unit of energy, 1 GJ = 278 kWh. 
: .. ;ource: Building Research Establishment, 1994. 

Low value I-/Jg l1 value 

GJ tonne 1 GJ m·' GJ tOIII Je 
1 

0.030 0.05 0 .12 
4.3 6.5 7.8 
1 0 1.7 9.4 
0 .52 0.26 7.1 

130 34.0 31.0 
24.0 190.0 59.0 
u 1.3 6.7 

label: benodigde energie van grondstoffen (bron: Ecohouse, a design guide) 

jJ 
rs 

r sl lt: \\ rd~hip 
FSC Nederland 

FSC logo, bron: www.fscnl.org 

un i1 

GJm ·' 

0.93 
11 .7 
16 0 
3 .6 

81 .0 
460.0 

8.0 
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De zon kan zowel een vriend als een vijand zijn in een gebouw. Het is daarom van belang dat er op 
een juiste manier wordt omgegaan met de positionering van ramen en beglazing. Een goed werkend 
systeem van passieve energie houdt rekening met de sterkte van de zon in verschillende jaargetijden . 

Nog een belangrijk punt voor het bouwen van een ecologisch of milieuvriendelijke woning is de 
energie die nodig is om de woning te realiseren . Hierbij wordt rekening gehouden met de energie die 
nodig is om de bouwmaterialen te produceren en wat de C02 uitstoot is tijdens het productieproces . 
Er wordt gekeken naar de consequenties voor de natuurlijke omgeving bij de winning van de 
grondstoffen die nodig zijn voor de bouwmaterialen en naar de hoeveelheid giftige stoffen die 
vrijkomen en schadelijk zijn voor het milieu. Maar niet aileen deze punten zijn belangrijk. Ook de 
energie die nodig is voor het transport van de grondstoffen voor de productie en het vervoer van de 
materialen naar de bouwplaats spelen hierbij een rol. Verder is het ook belangrijk om te weten in 
welke mate het materiaal na gebruik schadelijk is voor het milieu en of de materialen wei of niet 
herbruikbaar zijn. Op de linker pagina is in een schema weergegeven wat de benodigde energie is 
voor de meest gebruikte bouwmaterialen . 

DUURZAME MATERIALEN 

Natuurlijk bouwen betekend onder andere zoveel mogelijk bouwmaterialen gebruiken die zijn 
opgebouwd uit bouwstoffen en grondstoffen die de natuur verschaft in de directe omgeving. Dus 
plaatselijke bouwstoffen die het liefst uit een onuitputtelijke bron of een bron die later weer aangroeit 
worden gewonnen, zoals bijvoorbeeld hout. Hout zorgt niet aileen voor het omzetten van 
koolstofdioxide in zuurstof maar kan eindeloos worden herplant. Het keurmerk voor hout: FSC (forest 
stewardshop council) heeft criteria opgesteld waar milieuvriendelijk bosbeheer aan moet voldoen . 

Voor duurzame isolatiematerialen kan bijvoorbeeld schapenwol worden gebruikt. In Duitsland en 
Oostenrijk is een overschot aan schapenwol, welke nu vernietigd of ondergeploegd wordt. Ook kan 
papier en cellulose worden gebruikt als isolatiemateriaal. Een ander materiaal geschikt voor isolatie is 
hennep. De houtachtige stengels kunnen als stortisolatie worden gebruikt. Ook kan hennep worden 
gebruikt als houtverduurzamingsmiddel of als blauwe kleurstof. Andere natuurlijke kleurstoffen voor 
bijvoorbeeld vert kunnen worden gemaakt op basis van olien, harsen, wassen en natuurlijke 
pigmenten. 

Er zijn ook grote hoeveelheden stro die overblijven in de landbouw. Hieruit kunnen bouwplaten 
worden vervaardigd die kunnen worden gebruikt voor vloeren en betimmeringen . 
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In Nederland zijn echter maar weinig KOMO-certificeringen voor deze producten. Daarom worden 
deze materialen weinig toegepast in Nederland . 

De website van ecodesign.be verdeelt materialen in drie milieukaders namelijk: 
• milieukader 1: materialen uit nagroeibare stoffen; 
• milieukader 2; materialen uit oppervlakte delfstotfen; 
• milieukader 3: materialen uit petrochemische grondstoffen . 

Materialen uit milieukader 1 dienen de voorkeur te krijgen bij de keuze van materialen. Deze 
materialen vormen vaak een kringloop in hun levenscyclus, ze zijn ofwel eenvoudig her te gebruiken 
of te composteren, mits ze niet chemisch zijn behandeld. Toch is het belangrijk na te gaan of de 
winning van bijvoorbeeld plantaardige materialen geen oerbossen aantast of leidt tot monocultuur. 
Een aantal materialen in alfabetische volgorde: 
Behang, cellulose-isolatie, composteerbaar kunststof, hout, kurk, latexschuim, linoleum, massief hout, 
MDF, multiplex, natuurverf, OSB, parket, spaanplaat, tapijt, vezelplaat, etc . 

Materialen uit milieukader 2 zijn natuurlijke materialen maar de manier waarop ze worden gewonnen 
is niet zo milieuvriendelijk. De grondstoffen worden meestal verkregen door mijnbouw en 
ecosystemen worden onherstelbaar beschadigd. In Ianden waar de milieunormen niet zo streng 
worden nageleefd is dit een probleem. In andere Ianden wordt na grondstofwinning nieuwe natuur 
aangelegd. Materialen uit milieukader 2 zijn een goede tweede keuze, als er geen gelijkwaardig 
materiaal beschikbaar is uit milieukader 1. 
Een aantal materialen in alfabetische volgorde: aluminium, baksteen, beton, cellenbeton, gips, glas, 
kalkzandsteen, keramische materialen, koper, leem, lood, natuursteen, RVS, staal, zink, etc . 

Materialen uit milieukader 3 zijn materialen die worden gewonnen uit aardolie, deze grondstof is nog 
maar beschikbaar voor ongeveer 40 jaar. Tijdens de productie van deze materialen komen vaak 
zware metalen en afvalstoffen vrij. Deze materialen zijn vaak niet afbreekbaar en slechts een deel van 
deze materialen is eenvoudig te recyclen. Een belangrijke reden voor keuze van deze materialen is 
voornamelijk de lange levensduur. Een aantal materialen in alfabetische volgorde: acrylverf, alkydverf, 
behang, bitumen, composieten, composteerbaar kunststof, EPDM, kunststof vloerbedekking, diverse 
soorten kunststof, tapijt, vinylverf, etc . 

Aan de hand van deze gegevens wordt op de volgende pagina's een aantal bruikbare materialen 
omschreven . 



• • • 
• • • 
• • • • • • • • • • • • • • 
• 

Beton, bron: www.cementenbeton.nl • 

~---------------------------------------- -------------------------~ 

• 



• • 
• 
• • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

Beton 
Als basis voor het fundament van de woningen wil ik gebruik maken van een betonnen bak, dit in 
eerste instantie voor het gewicht. Een drijvende woning is stabieler als het zwaartepunt zoveel 
mogelijk onder water zit. 

Beton valt volgens ecodesign.be onder milieukader 2. De grondstoffen worden gewonnen uit 
oppervlakte delfstoffen en tasten hierbij het landschap aan. Cement wordt verkregen uit kalksteen, 
merge!, hoogovenslakken of vliegasslakken die vrijkomen bij elektriciteitscentrales. Er is veel energie 
nodig om cement te maken . 

TNO heeft een sensor ontwikkeld waarmee de cementproductie duurzamer wordt, het produceren van 
goed cement moet regelmatig worden gecontroleerd op het vrije kalkgehalte dat de kwaliteit van de 
cement bepaald. Het vrije kalkgehalte kan pas worden gemeten aan het eindproduct. Hierdoor wordt 
er ook veel cement geproduceerd van mindere kwaliteit. De sensor van TNO kan het vrije kalkgehalte 
direct meten zodat er voordurende controle plaats kan vinden tijdens het proces zodat de productie 
van lagere kwaliteitcement omlaag wordt gehaald. Verder wordt de emissie gereduceerd door 
verbetering van het proces. Op deze manier wordt de productie van cement steeds milieuvriendelijker . 

Voor het maken van beton is er niet aileen cement nodig maar ook zand en grind. Deze grondstoffen 
zijn minder schadelijk voor de aantasting van het landschap maar ze kunnen wei de ecosystemen op 
de bodem van de rivieren aantasten. Ook deze bouwstoffen zijn afkomstig uit eindige bronnen maar 
deze zijn nu nog ruimschoots voorradig . 

Naast het feit dat cement steeds milieuvriendelijker wordt geproduceerd is beton in oorspronkelijke 
vorm niet te hergebruiken, maar door het beton te ontdoen van staal kan het betonpuin dat wordt 
vermalen tot betongranulaat wei worden hergebruikt als grindvervanger. 

Volgens De Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) is 
beton 100% recyclebaar. Omdat het na de sloop kan worden omgezet in betongranulaat dat 
vervolgens weer kan worden gebruikt om nieuw beton te maken zonder dat de kwaliteit van het beton 
minder wordt. 

Het transport van beton is erg zwaar en dus heel energie-intensief. Maar aile grondstoffen voor beton 
zijn in Nederland overal te verkrijgen zodat de afstanden klein zijn, tevens zijn cementindustrieen 
voornamelijk gesitueerd langs rivieren zodat de grondstoffen over water kunnen worden 
getransporteerd . 



Hout gezaagd, bran: www.stichtingtobe.nl 
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Tijdens de winning en productie komt silica (steenstof) vrij, welke stoflongen kan veroorzaken bij de 
werknemers. Verder zijn er nog andere chemische toeslagen die door contact irritaties kunnen 
veroorzaken . 

We kunnen concluderen dat voor de constructie van gebouwen in eerste instantie hout wordt 
aangeraden (omdat dit een bouwmateriaal is dat in milieuklasse 1 wordt ondergebracht) . Maar dit is 
niet altijd mogelijk. Beton is een goede tweede keuze omdat het ten eerste kan worden hergebruikt. 
Ten tweede komen de bouwstoffen weliswaar uit onnagroeibare bronnen, maar deze zijn nog ruim 
voorradig. Als laatste is er veel energie nodig bij de productie van het beton maar de energie voor 
vervoer is relatief laag omdat de grondstoffen dicht bij huis gewonnen kunnen worden en er in 
Nederland genoeg betonfabrieken zijn die de afstand naar de bouwplaats verkleinen . 

Hout 
Voor de opbouw van de waning wil ik gebruik maken van een Iichte bouwconstructie. Deze constructie 
zal bestaan uit houtskeletbouw van Europees hout met een FSC keurmerk. Hierbij wordt gelet op de 
milieuvriendelijkheid van het hout: de herkomst, is het hout afkomstig uit verantwoord beheerde 
bossen, en de benodigde kwaliteit van het hout zodat de gewenste levensduur van het hout wordt 
verkregen. In vochtige omstandigheden is het bijvoorbeeld aan te raden om hardere houtsoorten toe 
te passen . 

Houtsoorten worden onderverdeeld in vijf duurzaamheidsklassen, deze klassen duiden de hardheid 
van het hout aan. Klasse 1 is het hardst en kan worden gebruikt in een nat of vochtig milieu. En klasse 
5 wordt meestal gebruikt binnenshuis. Eenvoudig gezegd is hard hout afkomstig van loofbomen en 
zacht hout van naaldbomen . 

Hout met een FSC keurmerk, wordt zoals eerder vermeld, gewonnen uit een verantwoord beheerd 
bos en valt onder milieukader 1. Hout is een grondstof die vernieuwbaar is, dat wil zeggen dat het 
opnieuw aangroeit. Voor de winning en productie is weinig energie nodig, Bomen gebruiken 
koolstofdioxide om te groeien en staten zuurstof uit, dus helpen ze mee aan het verminderen van het 
broeikaseffect. 

Hout is eenvoudig her te gebruiken en het is biologisch afbreekbaar. De graad in milieuvriendelijkheid 
van hout is afhankelijk van hoe het hout wordt geteeld en waar het vandaan komt. Hout dat dicht bij de 
bouwplaats wordt geteeld moet na de kap minder ver worden getransporteerd en is dus 
milieuvriendelijker dan bijvoorbeeld hout dat aan de andere kant van de wereld moet worden gehaald . 
Ook belangrijk voor de graad in milieuvriendelijkheid is bijvoorbeeld de bewerking van het hout om 
deze te verduurzamen; het beste is om het hout milieuvriendelijk te behandelen tegen verweer . 
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Bij het uitzoeken van een houtsoort moet niet aileen rekening gehouden worden met de herkomst, of 
het hout een FSC keurmerk heeft en of het afkomstig is uit bossen in de buurt. Maar oak met de eisen 
van het hout, waar wordt het voor gebruikt, moet het verduurzaamd worden en hoe? 

Hout als constructiemateriaal 
Als constructiehout kan Douglas worden toegepast, een in Nederland gekweekte naaldhoutsoort die 
vergelijkbaar is met Oregon Pine. De Douglas komt oorspronkelijk uit Noord Amerika maar wordt sinds 
1850 in Nederland verbouwd, in eerste instantie voornamelijk in monocultuur maar tegenwoordig in 
gemengde bossen. Douglas is een van de snelst groeiende naaldhoutbomen in Nederland en daarom 
goed geschikt als bouwhout. Douglas heeft een duurzaamheidsklasse 3 en is uitermate geschikt als 
constructiehout. 

Houten gevelbekleding en houten buitenkozijnen 
Als houten gevelbekleding is Robinia gekozen. Robinia dat in Nederland wordt gebruikt komt 
voornamelijk uit Hongarije (binnen Europa, dus beperkte vervoerskosten) en is met FSC keurmerk 
verkrijgbaar. Deze houtsoort kan goed onbehandeld worden toegepast als gevelmateriaal, heeft een 
duurzaamheidsklasse 1-2 en heeft onbehandeld een levensduur tussen 15 en 25 jaar. Robinia neemt 
moeilijk vocht op, rot niet en is een harde houtsoort, het is als kozijnhout duurzamer dan Meranti en 
Robinia heeft een korte groeitijd en is voldoende beschikbaar . 

Beg lazing 
Glas is in eerste instantie de zwakke schakel in de bouw. Glazen gevels zorgen ervoor dat de 
temperatuur hager wordt door de instraling van de zan, of juist een temperatuurdaling doordat glas 
aan de noordzijde is gebruikt. Maar door het gebruik van haag rendementsglas wordt de u-waarde 1 

van het product lager zodat het glas in principe beter isoleert. Deze beglazing bestaat uit twee of 
meerdere glasplaten met een spouw die gevuld is met een bijvoorbeeld kryptongas. Aan de 
binnenzijde van het blad wordt oak een metaaloxide-coating aangebracht die invloed uitoefent op de 
zondoorlating . 

Glas valt onder milieukader 2: bouwmaterialen uit oppervlakte delfstotfen. Glas bestaat voor 72% uit 
zand (siliciumoxide). Dit zand smelt bij een temperatuur van 17002C en deze smelttemperatuur wordt 
verlaagd door natriumcarbonaat of magnesium. Verder wordt er kalk toegevoegd om het glas 
voldoende hard te maken. In zand zitten ijzeroxiden die het glas een Iichte kleuring geven en door 
toevoeging van potas (natriumoxide) wordt het glas helder. 

1 
De U-waarde (vroeger de k-waarde) drukt de hoeveelheid warmte uit die per seconde, per 1 m2 en per graad 

temperatuurverschil tussen de ene en de andere zijde van een constructie doorgelaten word!. De waarde geeft de mate van 
isolatie van de constructie aan: een hoge U-waarde betekent een slecht gelsoleerd gebouw. De eenheid voor de U waarde is 
W/(m2.K). (bran: www.wikipedia.nl) 
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De productie van glas vergt een enorme hoeveelheid energie. De ingredienten voor glas worden 
gesmolten onder een constante temperatuur van 1500 2C in een tunneloven. De vloeibare massa 
wordt langzaam door de tunnel geleid en de onzuiverheden verdwijnen langzaam uit het mengsel door 
de hoge temperatuur. Na de tunnel wordt de slak (het vloeibare glas) in.een bad van vloeibare tin 
gelegd. Deze twee vloeistoffen mengen zich niet, en zorgen voor een vlak oppervlak van het glas. Het 
glas wordt afgekoeld tot zo'n 6002C en vervolgens wordt er een coating aangebracht. Daarna worden 
de glasplaten over rollers geleid om de juiste dikte te verkrijgen. Door het gebruik van glasscherven in 
het productieproces wordt ervoor gezorgd dat de warmte van de branders gelijkmatig verdeeld wordt. 
Het is een zeer kwetsbaar proces. Het is namelijk van belang dat de temperatuur continu gelijk blijft 
om zo fouten in het product te voorkomen . 

Het produceren van glas is geen milieuvriendelijk proces. Ook al wordt het glas hergebruikt, zodat de 
grondstoffen niet snel op raken, het vergt een enorme hoeveelheid energie om het glas te smelten . 

Glas wordt in kleine hoeveelheden naar de bouwplaats getransporteerd door glaszetters, er zijn 
verschillende fabrieken in Nederland, hierdoor zijn de afstanden en de uitstoot van koolstofdioxide 
gering . 

Voor transparante gevelinvullingen zijn niet veel alternatieven te vinden behalve plastics. Aangezien 
plastics onder milieukader 3 vallen en glas veel duurzamer is dan plastics krijgt glas de voorkeur. 

Aluminium 
Als een alternatief voor hout wil ik aluminium gebruiken voor de gevelbekleding en kozijnen. Dit 
materiaal lijkt in eerste instantie niet zo duurzaam. Het wordt gemaakt van eindige grondstoffen en er 
is veel energie nodig om het te produceren. Maar de grondstof die wordt gebruikt is het meest 
voorkomende metaal die de aarde kent. De aardkorst bestaat voor 8% uit bauxieterts waaruit 
aluinaarde (grondstof voor aluminium) wordt gewonnen. Bauxiet wordt voornamelijk gewonnen in 
Oceanie en Zuid Amerika . 

Aluminium valt onder milieukader 2. Voor de productie van aluminium uit aluinaarde is ongeveer 
15kWh/kg nodig . 

Tegenwoordig wordt aluminium voor zo'n 72% gerecycled en in de bouw zelfs bijna 94%. 
Voor het recyclen is 95% minder energie nodig dan voor de productie van aluminium uit bauxiet. 
Aluminium is eenvoudig om te smelten. Aan de hand van de Eddy Current lnstallatie wordt het metaal 
gescheiden van andere materialen, zoals bijvoorbeeld een laklaag. Hierbij is het noodzaak zoveel 
mogelijk aluminium te behouden, toch treden er smeltverliezen op. Maar dit staat niet in verhouding 
met de productie van nieuw aluminium. Door recycling wordt de periode van aluminium namelijk 
verlengd . 



Afbeelding staalprofielen, bron: www.evers-staal.nl \ - . -
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Na het winnen van bauxiet wordt het landschap zoveel mogelijk hersteld door herbebossing. Tevens 
wordt voor de productie van aluminium zoveel mogelijk gebruik gemaakt van waterkracht Deze 
energiebron is oneindig het heeft hierdoor geen milieubelastende emissies . 

Aluminium is een Iicht metaal en de kosten voor het vervoer liggen hierdoor lager dan de 
vervoerskosten van bijvoorbeeld staal of ijzer. De grondstoffen van aluminium worden gewonnen aan 
de andere kant van de wereld, dit zijn grate afstanden die veel energie kosten. Hoe meer aluminium 
wordt hergebruikt des te lager de milieubelasting door transport wordt. 

Bij de scheiding van bauxiet in aluinaarde en reststoffen (zand en metaaloxiden is natronloog nodig, 
wat in het milieu terecht komt. Door koolstofdioxide in de Iucht en regenwater wordt het natronloog in 
een tijdsperiode van ongeveer 5 a 10 jaar geneutraliseerd tot water en soda. De gassen die vrijkomen 
bij het elektrolyseproces worden voor 96 tot 99% opgevangen en terug in het proces gevoerd . 

Conclusie is dat aluminium een metaal is dat het meest voorkomt in de natuur maar door de hoge 
energiekosten bij het transport van de grondstoffen uit Zuid Amerika en Oceanie niet ideaal is. Als 
men het aluminium hergebruikt vervallen deze transportkosten. Er is dan slechts 5% van de energie 
nodig om het materiaal te smelten tot nieuw aluminium. Aluminium is een Iicht metaal en constructief 
minder sterk dan staal. Als keuze voor metalen gevelbekleding krijgt aluminium de voorkeur op 
bijvoorbeeld het zeldzamere zink . 

Kozijnen van aluminium kunnen vaak slanker worden gedimensioneerd dan houten kozijnen . 
Aluminium is ook zeer geschikt voor het frame en bijvoorbeeld lamellen voor zonwering vanwege het 
lage gewicht. 

Staal 
Voor constructieve elementen in de waning wordt er staal toegepast. Staal valt onder milieukader 2: 
uit oppervlakte delfstoffen. Het wordt gewonnen uit ijzererts en kolen (cokes). Deze bouwstoffen zijn 
beide delfstoffen die het landschap kunnen aantasten. IJzererts wordt voornamelijk gehaald uit 
Australie, Brazilie, China en Rusland. In Brazilie wordt ijzererts voornamelijk gewonnen in het 
regenwoud, metals consequentie dat hiervoor soms oerbossen moeten sneuvelen . 

Door toevoeging van koolstof wordt het ijzer omgezet in staal, staal is starker dan ijzer. Staal kan 
roesten en daarom wordt het voor extern gebruik vaak bewerkt door het te poedercoaten, te 
verzinken, te lakken of te galvaniseren . 
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Staal kan goed worden gerecycled en hergebruikt. Legeringen worden door middel van 
analyseapparatuur uit elkaar gehaald . 

Staal is als constructiemateriaal steviger dan hout waardoor er slanker kan worden geconstrueerd. 
Voor veel verbindingen wordt staal of ijzer gebruikt, mede omdat hiervoor geen alternatieven zijn . 

houtvezel isolatie 
Voor het isoleren van de wanden, vloeren en het dak maak ik onder andere gebruik van 
houtvezelplaten. Deze vorm van isoleren valt onder milieukader 1: nagroeibare materialen . 

De houtvezelplaten worden vervaardigd , uit resthout (spint en schors) van houtzagerijen zonder 
toevoeging van bindmiddel of vlamvertrager. Het spint en resthout is afkomstig uit de fabrieken in 
Zwitserland en het vervoer hiervoor kost energie . 

De houtvezels worden op natuurlijke wijze gebonden door de harsen die het hout zelf bevat. De platen 
kunnen onder andere worden gebruikt voor ondervloerplaten, warmte en geluidsisolerende platen, 
dakbeschot etc. Tijdens de sloopfase kunnen de houtvezelplaten door de natuur worden afgebroken . 

vlasplaatisolatie 
Ook wordt vlasplaatisolatie gebruikt voor de isolatie van wanden, vloeren en het dak. Dit is een 
natuurlijk product dat valt onder millieukader 1 . 

Vlasplaten worden gemaakt van reststof uit de linnenindustrie. Doordat dit isolatiemateriaal een 
natuurproduct is veroorzaakt deze allereerst geen huidirritaties. Ten tweede worden ze vervaardigd uit 
een onuitputbaar bron, namelijk vias. De platen zijn thermisch gezien een goede isolator en 
akoestisch zelfs beter dan de meeste andere isolatiematerialen. Door de vochtregulerende werking 
creeert de plaat een warmtebuffer die zorgt voor een aangenaam binnenklimaat. Vlasplaten zijn 
schimmelvrij omdat ze vocht afstoten. Verder worden de platen met een minimale hoeveelheid 
energie vervaardigd, en kunnen worden gerecycled of worden afgebroken in de natuur . 

VIas wordt in heel Nederland op verschillende plaatsen verbouwd en de linnenfabrieken bevinden zich 
voornamelijk in Noord Brabant. lsovlas BV heeft haar fabriek in Oisterwijk dus het vervoer vindt 
voornamelijk in Nederland plaats . 

Doordat de platen, net als de houtvezelplaten, gemaakt zijn van natuurlijke materialen zijn deze 
tijdens de verwerking niet schadelijk voor de gezondheid . 

1 



Afbeelding wandopbouw met gipsplaten bron: www.bouwvademecum.nl 
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Gipsplaten 
Voor de opbouw van Iichte binnenwanden maak ik gebruik van gipsplaten. Gipsplaten zijn 
brandvertragend en worden daarom vaak toegepast binnen als niet dragende scheidingswanden . 
Gips kan zowel in de natuur worden gevonden als ontstaan uit industriele processen. Het is een 
verbinding tussen calciumsulfaat en kristalwater. Gips valt onder milieukader 2: materialen uit 
oppervlakte delfstoffen . 

Gipsplaten zijn opgebouwd uit gips met een laagje karton (gipskartonplaten) of uit gips gemengd met 
cellulose van houtvezel en oud papier (gipsvezelplaat). Gipskartonplaten zijn minder sterk dan 
gipsvezelplaten, deze laatste zijn ook beter bestand tegen vocht. 

Gips kan ontstaan als reststof bij industriele processen, bijvoorbeeld rookgasontzwavelingsgips 
(rogips) dat afkomstig is van de elektriciteitscentrales en vuilverbrandingsinstallaties. Maar er bestaat 
ook natuurgips, dat wordt gewonnen in Frankrijk en Duitsland. De winning van natuurgips kan het 
landschap aantasten . 

Hergebruik van gips is moeilijk omdat de gipsblokken meestal beschadigd zijn en de platen meestal 
worden gebroken. Het moet tijdens de sloop als eerste uit het gebouw worden verwijderd omdat gips 
nadelige effecten kan hebben op het betongranulaat. Gips wordt voornamelijk naar de vuilstort 
gebracht. Maar tegenwoordig bestaat er een retoursysteem van de Nederlandse Branche Vereniging 
Gips. Met dit systeem wordt het gips afval opnieuw verwerkt tot gipsproducten . 

Gips gewonnen uit industriele processen hoeft niet echt ver te worden getransporteerd omdat overal 
elektriciteitscentrales of installaties zijn te vinden. Natuurgips moet worden vervoerd vanuit Frankrijk of 
Duitsland . 

Natuurgips is niet milieubelastend en heeft ook geen nadelige effecten op de gezondheid tijdens het 
verwerken ervan. Afvalgips daarentegen is al chemisch vervuild en kan soms nadelige effecten 
hebben op de gezondheid. Rogips is niet echt nadelig voor de gezondheid en kan dus goed worden 
toegepast in de bouw . 

Gips kan dus moeilijk worden hergebruikt en wordt dus meestal als afvalstof gestort. Een alternatief 
voor gipsbepleistering is leem . 



Afbeelding MDF (rechts) bran: www.lungstar.cam, Multiplex (links) bran: www.shinyguitargear.nf 
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MDF 
MDF is de afkorting voor Medium Density Fibre Board en is gemaakt van houtvezels en kunsthars die 
samen worden geperst tot een plaat. Kunsthars is een aardolieproduct. Er bestaan ook platen 
gebonden met natuurhars en deze hebben de voorkeur. De lijm die gebruikt wordt in de plaat kan 
formaldehydegas bevatten die irritaties kan veroorzaken . 

MDF plaat wordt ook wei middelhardboard genoemd en valt onder milieukader 1: nagroeibare 
materialen. De plaat wordt voornamelijk gemaakt van resthout uit de houtindustrie. Het is afhankelijk 
van de houtsoort (let op FCS keurmerk), het bindmiddel en de afvalverwerking in welke mate het 
materiaal milieubelastend is . 

Tijdens de sloopfase worden de platen meestal verbrand. Dit geeft uiteraard energie maar het is 
verstandiger om tijdens de bouwfase rekening te houden met de sloopfase en de platen dusdanig te 
bevestigen dat ze later weer kunnen worden hergebruikt. 

Doordat de platen worden geproduceerd in Europa kost het vervoeren van de platen energie. 

Multiplex 
Voor multiplex geldt een beetje hetzelfde als voor MDF: het valt onder milieukader 1: nagroeibare 
bronnen, maar voor de milieubelasting is het belangrijk of het materiaal een FSC keurmerk heeft. 
Multiplex met een Iichte kleur is meestal afkomstig van Europees hout. Multiplex dat gemaakt is van 
tropisch hout heeft meestal een rood-bruine kleur . 

Multiplex is een plaat die is opgebouwd uit meerdere lagen fineerhout die op elkaar worden gelijmd 
waarbij telkens de vezelrichting 90 graden wordt gedraaid ten opzichte van de onder en 
bovenliggende fineerlaag. Voor de graad van milieuvriendelijkheid is het belangrijk te weten welke 
lijmsoort is gebruikt. 

Multiplex wordt net als MDF tijdens de sloopfase voornamelijk verbrand . 
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Natuurverf 
Aile elementen in de waning die worden verduurzaamd of een andere kleur krijgen dan de natuurlijke 
kleur worden met natuurvert behandeld. Deze vert valt onder milieukader 1 . 

Dit zijn verven op oliebasis, bijvoorbeeld lijnolie. Deze zijn minder schadelijk voor het milieu dan 
synthetische verven. Het bindmiddel van deze verven zijn lijnolie, natuurhars, kalk of leem. Als 
vervanging voor terpetijn wordt citrusolie of water gebruikt. De kleur van de vert wordt gemaakt op 
basis van organische of minerale pigmenten. Overige hulpstoffen, bijvoorbeeld als bewaarmiddel, zijn 
zoveel mogelijk afkomstig uit hernieuwbare bronnen . 

Natuurvert is minder duurzaam maar hecht zeer goed en is elastischer dan sythetische verven. Ook is 
natuurvert dampdoorlatend. Een nadeel is dat voor een goed resultaat de vert in drie tot vier lagen 
moet worden aangebracht en dat het een langere droogtijd heeft. 

Natuurvert is zowel verkrijgbaar in poedervorm als in vloeibare vorm. De poedervorm is het meest 
ecologisch omdat er geen bewaarmiddelen zijn toegevoegd en compacter is door het weglaten van 
deze bewaarmiddelen (hierdoor is de energie voor vervoer lager). Het nadeel is wei dat deze vert in 
aangemaakte vorm niet lang kan worden bewaard . 

Natuurvert kan op vele materialen worden toegepast bijvoorbeeld op hout, ijzer, steen enz. en 
bevatten geen vluchtige organische stoffen die ongezond zijn voor de mensen die de vert verwerken . 
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WATER 
Wij bestaan voor het grootste gedeelte uit water, niet aileen wij als mens maar ook het oppervlakte 
van de aarde is voor tweederde bedekt met water. Vele levensvormen zijn afhankelijk van water, want 
water is een bron van Ieven. Zander water zou er op deze aardbol geen Ieven kunnen zijn . 

Behalve dat we water nodig hebben om te kunnen overleven, gebruiken we het ook om te reinigen, te 
recreeren of om gewoon naar te kijken of te luisteren. Water kan je Iaten wegdrijven in gedachten. Het 
is je grootste vriend maar kan ook je grootste vijand worden . 

Want, wat als er een tekort is aan water, of water in overvloed? 

Het waterniveau in Nederland is in constante beweging. Als gevolg van de wisseling van de 
jaargetijden waarbij in de winter enorme hoeveelheden regen valt. De rivieren treden zo nu en dan 
buiten hun oevers en zorgen ervoor dat grote delen van het land onder water komen te staan. Mede 
door de stijging van de zeespiegel kunnen de Nederlandse dijken het water niet altijd meer tegen 
houden waardoor de voorheen drooggelegde polders, die ervoor moeten zorgen dat de steden droog 
blijven, regelmatig terug onder water komen te staan. Hierdoor hebben vele mensen jaarlijks te maken 
met overstromingen en natte voeten . 

Wateroverschot 
Door de natte winters ontstaat er een wateroverschot wat tot overstromingen kan leiden en voor vele 
mensen schade aanricht. Daarentegen zijn de zomers vaak droog waardoor er weer een tekort is aan 
zoet water. Om nu een evenwichtige balans te creeren in de winter en in de zomer moeten we zorgen 
dat het wateroverschot in de winter kan worden geborgen zodat het tekort in de zomer kan worden 
aangevuld. Lage grondwaterstand kan de bodem doen inklinken voornamelijk bij veengebieden. 
Hierdoor kunnen verzakkingen ontstaan in de bestaande bebouwing. Ook de temperatuur van het 
water is belangrijk. Oppervlaktewater mag niet warmer dan 30QC worden anders sterven de vissen en 
worden de meren en plassen overmeesterd door blauwalgen . 

Deze wateroverschotten die een gevolg zijn van hevige neerslag of hoge rivierafvoeren worden 
tijdelijk opgeslagen in de bodem, in oppervlaktewateren (sloten, plassen en meren) of boven het 
maaiveld (landbouw- en natuurgebieden) om wateroverlast op een andere plek te voorkomen. Dit 
wordt ook wei waterberging genoemd. 

Het beheer van het waterhuishoudkundig systeem in Nederland bestaat uit drie trappen zie afbeelding 
op volgende pagina . 



1 . Zolang mogelijk vasthouden van regenwater op de plaats 
waar het gevallen is; 

2. Tijdelijk bergen in retentiegebieden waar vasthouden van 
water niet mogelijk is; 

3. Het opvangen in noodbergingsgebieden waar vasthouden of 
bergen in retentiegebieden niet mogelijk is. 

Schets uit: ideeenschetsboek meeNoudig ruimtegebruik met waterberging; bran: www.habiforum.nl; 

. 
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Er bestaan verschillende soorten waterberging namelijk: 

1. Voorraadberging 

Voorraadberging is het lokaal vasthouden van neerslag die in het gebied valt. Hierdoor zijn de grond 
en oppervlaktewaterstanden in de natte periode (meestal in de winter) erg hoog en in de droge 
periode (meestal in de zomer) vrij laag. In de zomer bergt men zoveel mogelijk zomerse neerslag 
zodat men zo min mogelijk gebiedsvreemd water in het gebied hoeft te Iaten . 
In dit gebied zijn de peilfluctuaties gering . 

2. Seizoens(voorraad)berging 

Het bergen van water in de bodem of in open water met als doel een watervoorraad op te bouwen 
heet seizoensberging. 
Het water wordt in natte perioden (meestal de wintermaanden) geborgen zodat deze in droge 
perioden (de zomermaanden) kan worden aangevuld . 

Het gaat meestal om grote hoeveelheden water die vaak in polders worden opgeslagen, deze polders 
worden water-conserveringspolders genoemd. De peilfluctuaties zijn relatief groot. 

3. Piekberging 
Het tijdelijk opslaan van water in de bodem, in open water of op het maaiveld wordt piekberging 
genoemd. Dit heeft als doel wateroverlastproblemen door hevige neerslag in een ander gebied te 
voorkomen. Piekberging kan zowel jaarlijks als eens in de 50 of 1 00 jaar voorkomen. Peilfluctuatie is 
sterk afhankelijk van de hoeveelheden water die geborgen moet worden en de lokatie waar de berging 
plaats vindt. 

4. Nood- of calamiteitenberging 

Nood- of calamiteitenberging wordt aileen toegepast bij noodsituaties als gevolg van kritieke 
waterstanden in de boezem of hoofdsysteem. Hierbij wordt het water uit de boezem of hoofdsysteem 
tijdelijk geborgen in diepe polders (inlaatpolders of nood bergingsgebieden). Deze berging vind maar 
heel incidenteel plaats. (eens per 50 of 100 jaar) 
De waterstanden stijgen snel tot ver boven het maaiveld. Het waterpeil kan tot enkele meters boven 
het maaiveld stijgen . 
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Water om te Ieven 
Ook al is de aarde voor meer dan tweederde bedekt met water, minder dan 1% hiervan is slechts 
geschikt voor consumptie. Het water dat we gebruiken komt altijd weer terug als afvalwater. Net als 
aile andere elementen op aarde blijft de hoeveelheid gelijk aileen de hoedanigheid veranderd. Dit 
afvalwater zal gezuiverd moeten worden voordat we het terug kunnen brengen in de kringloop of aan 
de natuur. Daarom is het in eerste instantie belangrijk dat we ons bewust worden van het gebruik van 
water en dit gebruik zoveel mogelijk beperken. Door gebruik te maken van waterbesparende kranen, 
en een douche in plaats van een bad bespaar je onbewust al een deel van het waterverbruik . 

Door het gebruik van regenwater belasten we minder het zoetwater dat geschikt is voor consumptie. 
Doordat we het land op steeds meer plaatsen verharden door bijvoorbeeld de bouw van wegen kan 
het regenwater steeds minder makkelijk de grond in trekken. Als gevolg hiervan zakt het 
grondwaterpeil zodat het gebruik van grondwater op langere termijn een eindige bron kan worden . 
Een ander nadelige bijkomstigheid is dat doordat het regenwater minder makkelijk in de grond zakt, 
het via straatriolering in het afvalwater terecht komt met als gevolg dat het afvalwater wordt verdund . 
Dit kan weer zorgen voor een slechte werking van het zuiveringsstation. Een overbelasting van het 
waterzuiveringstation leidt weer tot het lozen van afvalwater op het oppervlakte water . 

Een ander voordeel van het gebruik van regenwater is dat het leidingwater in veel gevallen zachter is 
dan het leidingwater. Hierdoor hoeven we geen gebruik te maken van ontkalker en is er minder 
waspoeder en wasverzachter nodig om te wassen . 

Maatregelen die worden getroffen voor waterbesparing zonder dat de leefkwaliteit minder wordt: 
• Het schoonwaterverbruik zoveel mogelijk proberen te beperken door het gebruik van 

bijvoorbeeld waterbesparende kranen, toiletten en douchekoppen; 
• Het regenwater opvangen en gebruiken voor spoeling van het toilet en het wassen met de 

wasmachine. Dit water door middel van zuivering te gebruiken als drinkwater; 
• Het afvalwater hergebruiken door een kringloopsysteem in de waning plaatsen . 

Aan de hand van deze gegevens wil ik regenwater opvangen en zuiveren in combinatie met het 
zuiveren van afvalwater tot drinkwater. 

Gemiddeld genomen gebruikt een Nederlander ongeveer 125 liter water per dag. Voor een gezin met 
4 personen is dat ongeveer 200m3 per jaar. Ongeveer 10% hiervan wordt gebruikt voor consumptie 
om te drinken en het bereiden van voedsel. 



Een helofytenfilter is een plantenfilter, deze planten, 
bijvoorbeeld riel, zijn in de bodem geworteld en steken 
voor het grootste gedeelte boven het water uit. 
Random de wortels van deze planten Ieven grate 
concentraties bacterien die ervoor zorgen de dat de 
afvalstoffen zoals fosfat en en stikstofcombinaties in het 
water worden afgebroken. Deze bacterien werken op 
basis van zuurstof. Doordat de rietplaten hoi zijn aan 
de binnenzijde kan via het riel zuurstof worden 
getransporteerd naar de wortels van de plant. Deze 
worden daarna weer opgenomen door de bacterien 
zodat zij hun werk kunnen doen. lets verder van de 
wortels Ieven weer andere bacterien die geen zuurstof 
nodig hebben. Deze bacterien breken weer andere 
afvalstoffen in het water at. Door deze combinatie van 
verschillende bacterien word! het water goed 
gezuiverd. 
De fosfaten trekken in de grand waardoor de grand 
weer kan worden gebruikt als meststof. De levensduur 
van een helofytenfilter is ongeveer 25 jaar. 
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Waterzuivering 
Voor het zuiveren tot drinkwater wordt gebruik gemaakt van grondwater, regenwater en 
oppervlaktewater . 

Oppervlaktewater 
Het gebruik van oppervlaktewater voor de productie van drinkwater is een ingewikkeld proces. 
Allereerst moet het water constant worden gecontroleerd op schadelijke stoffen die op het water 
kunnen worden geloosd. Deze kunnen ervoor zorgen dat het water niet geschikt is voor 
drinkwaterproductie. Doordat er constante controle nodig is en het oppervlaktewater niet overal van 
dezelfde kwaliteit is, kan voor prive gebruik het oppervlaktewater niet worden gebruikt als drinkwater . 

Het zuiveren van regenwater 
In eerste instantie kan regenwater eenvoudig worden gebruikt voor het spoelen van het toilet, 
wasmachine, planten water geven, etc. door middel van eenvoudige zuivering met een 
regenwaterinstallatie . 

Een regenwaterinstallatie werkt als volgt: 
De regen die op het dak valt wordt allereerst langs een helofytenfilter geleid. Daarna wordt het water 
via omgekeerde osmose gefilterd zodat het water genoeg gezuiverd wordt. Het water kan nu worden 
gebruikt voor de wasmachine en het doorspoelen van het toilet. Om het water voor consumptie te 
gebruiken moet het eerst een keer worden verwarmt tot 872C. Voor de opslag van het water is een 
betonnen tank nodig met een capaciteit van 5000 liter per 100m2 dak oppervlakte . 

opbouw van de helofytenfilter: 
De basis van een helofytenfilter is een zandfilter beplant met helofyten. Deze basis heeft een bepaald 
oppervlakte (per persoon is 3m2 tot 5m2 nodig) dat voor ruim een meter diep is uitgegraven. Dit 
uitgegraven gedeelte wordt van onder en aan de zijkanten afgedicht met folie. Daarna worden er 
drainageleidingen gelegd en de laag gevuld met grind. Daarop komt een worteldoek dat weer wordt 
bedekt met een mix van zand, stro, kalksteen en ijzergruis. Vervolgens wordt het infiltratiesysteem 
gemaakt en het geheel afgedekt met grind. Dan pas kunnen de rietplaten worden geplant. 

Door een pomp wordt het rietveld een paar keer per dag bevloeid met afvalwater. Het afgevoerde 
water kan worden gecontroleerd op de kwaliteit door het nemen van monsters in een controleput. Van 
daaruit wordt het water geloosd op het oppervlaktewater. Dit water kan oak worden gebruikt voor het 
spoelen van het toilet. 



Tijdens de omgekeerde osmose wordt 
opgeloste vaste stoffen, organische 
stoffen pyrogenen, submicron colloidale 
materie virussen en bacterien uit het 
water gescheiden door middel van een 
semi-permeabe/ membraan. Het wordt 
omgekeerde osmose genoemd omdat er 
druk nodig is om het water geforceerd 
door het membraan te leiden. Na dit 
proces ontstaat er veilig puur water. 
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Osmose filter,Bron: httpJ/www.lenntech.com/watisro.htm 
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Schema septic tank: www.septictankinfo.com 

Een septic tank bestaat uit 3 de/en: 
• In de onderste laag bevindt zich het bezinksel, vaste de/en die 

naar de bodem zijn gezakt a/s gevolg van bezinking; 
• De /aag erboven is de vloeibare laag; 
• En de bovenste laag bestaat uit drijvende vaste stoffen. 

De vaste de/en wordt door een anaeroob proces (zonder zuurstof) 
langzaam verteerd. Het overblijvende residu hoopt zich op. 

Afbee/ding septic tank: www.wildkamp.nl 
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Het zuiveren van afvalwater 
Door middel van een kringloopsysteem wordt het eigen afvalwater van het toilet, douche en 
wasmachine weer gebruikt als huishoudelijk water. Het afvalwater (zwart water) wordt opgevangen in 
een Septic tank met vetafscheider. In de septic tank en vetafscheider vindt een voorzuivering plaats. 
Tijdens deze voorzuivering wordt het water gescheiden van de vaste delen die bezinken in de tank . 
Het water dat vervolgens uit de septic tank komt wordt naar de helofytenfilter gepompt. Van daaruit 
ondergaat het water dezelfde zuivering als het regenwater. Bij dit proces wordt wei van de bewoners 
verwacht dat zij aileen milieuvriendelijke middelen gebruiken . 

lk heb gekozen voor de septic tank FLOCKpure 6 IBA Unit, 750ST van Wildkamp. Deze septic tank 
heett een at meting (lxbxh)2200x 11 00x1150mm met een inhoud van 22001, weegt netto 150kg en is 
gemaakt van polyethyleen . 
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EN ERGlE 

Energie in een woonruimte kan worden uitgedrukt in bijvoorbeeld warmte en elektriciteit. Dit kan 
worden opgewekt door duurzame bronnen zoals bijvoorbeeld de zon of wind (groene energie), maar 
wordt ook vaak gewonnen uit minder duurzame bronnen zoals onder andere uit kernenergie en 
energie uit fossiele brandstoffen. Deze energie zorgt niet aileen voor uitstoot van schadelijke 
reststoffen maar zijn ook niet oneindig. Als consument kun je ervoor kiezen om groene energie te 
gebruiken maar toch wordt niet aile energie opgewekt uit duurzame bronnen. Dit omdat er niet genoeg 
energie uit geproduceerd kan worden. Een diversiteit van verschillende bronnen is het meest 
wenselijke om monocultuur te voorkomen. Het is daarom van belang energie goed te benutten. In 
eerste instantie moet geprobeerd worden om energie te besparen en ten tweede de benodigde 
energie zo nuttig mogelijk te gebruiken . 

Om bovenstaande te kunnen realiseren dient de woning goed ge·isoleerd te worden. Want ongeveer 
de helft van het energieverbruik van een gebouw is nodig om het gebouw te verwarmen. Een goede 
isolatie kan worden bereikt door een zo goed mogelijk ononderbroken mantel om het gebouw aan te 
brengen. Deze mantel heeft een gunstige warmtegeleidingscoefficiene van de wand, de vloer en het 
dak. Ander manieren zijn bijvoorbeeld compact bouwen en het compartimenteren of zoneren van de 
ruimten (bijvoorbeeld geen open trap en een aparte keuken). Beperk ook zoveel mogelijk het glas op 
het noorden en maak gebruik van grote glaspartijen op het zuiden, zorg hierbij wei voor goede 
zonwering . 

Warm water wordt meestal verwarmd door aardgas of elektriciteit. Ongeveer 19% van het totale 
gasverbruik wordt gebruikt voor het verwarmen van water in de keuken en badkamer. Daarom is het 
belangrijk om het tappunt vlakbij de verwarmingsbron te plaatsen . 

Ventilatie is belangrijk voor een gezond binnenklimaat, door ventilatie komt er zuurstof in de woning 
die in eerste instantie nodig is voor de bewoners maar ook voor de verwarmingsbronnen. Verder zorgt 
het voor het afvoeren van hinderlijke geuren en afvalstoffen. Ook is het noodzakelijk om te veel 
warmte en vochtigheid af te voeren om schimmelvorming te voorkomen. Maar het is wei belangrijk om 
zo veel mogelijk koeling van een gebouw te mijden, ook dit kost veel energie . 

1 "De warmtegeleidingscoiHficient (A) geeft aan hoe vee/ warmte er stroomt door een laag materiaal met een dikte van 1m en 
een oppervlakte van 1m2 bij een temperatuurverschil van 1K (1 'C). De grootte van). is daarom: Wl mK" 
Bron: Linden, A.C. van der (1996); bouwfysica, Spruyt, van Mantgem en de Does bv, Leiden. Pag. 16 
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Door een combinatie van grote glasoppervlakten op het zuiden en warmteopnemende wanden en of 
vloeren bijvoorbeeld uit beton kan veel energie bespaart worden voor het verwarmen van de woning . 

Om elektriciteit op te wekken (een indirecte vorm van energie) is veel energie nodig omdat het bij de 
productie van elektriciteit een ander vorm van energie wordt omgezet in elektriciteit. Dit proces zorgt 
ervoor dater een verlies optreedt van energie. Daarom is het belangrijk elektriciteit aileen te gebruiken 
als er geen andere vorm van energie mogelijk is . 

Duurzame energiebronnen 
Het gemiddeld energieverbruik van een gezin met vier personen is ongeveer 4345kWh per jaar, zie 
schema op linker pagina . 

Om deze energie op te wekken hebben we energiebronnen nodig. Aangezien de woningen 
zelfvoorzienend zijn kunnen we de woningen niet aansluiten op het gasnet en het elektranet. We 
zullen dus op zoek moet gaan naar eigen bronnen. Mogelijkheden zijn onder andere zonne-energie en 
windenergie . 

Zonne-energie 
Zonne-energie kun je opdelen in passieve en actieve zonne-energie. Passieve zonne-energie wil 
zeggen dat er gebruik wordt gemaakt van de warmte van de zon zonder dat hiervoor speciale 
installaties nodig zijn, de zon warmt het gebouw op. Belangrijk voor het gebruik van passieve zonne
energie is de orientatie, goede isolatie, winddichtheid en glasoppervlakten . 

Actieve zonne-energie maakt gebruik van toestellen en installaties die zonne-energie gebruiken voor 
het opwarmen van water voor sanitair gebruik en ruimteverwarming door middel van zonneboilers . 
Deze zonneboilers slaan warmte van de zon op door middel van collectoren. Deze collectoren 
bestaan uit buisjes die zijn gevuld met vloeistof. Bij hele zonnige dagen kan de vloeistof in deze 
buisjes wei 902 worden. Deze warmte is onder andere geschikt om een boiler op te warmen of de 
centrale verwarming te verwarmen . 

Zonnesystemen bijvoorbeeld pv-cellen (fotovolta"isch) , zijn systemen die gebruik maken van de zon 
als energiebron. Deze bron is gratis en tevens eindeloos. Een pv-paneel bestaat uit een aantal 
zonnecellen die zijn gemaakt van silicium. Deze zonnecellen zetten het daglicht om in elektriciteit. 

Het kost energie om zonnesystemen te produceren maar daarna is er geen ander energie meer nodig 
dan zonne-energie om te blijven werken en ze hebben een lange levensduur (25-30 jaar) . Ook stoten 
deze systemen geen schadelijke stoffen uit. Aileen tijdens het produceren en het recyclen van de 
zonne-systemen komen er enkele schadelijke stoffen vrij. De zonne-systemen zijn vrijwel 

1 



lnstralingsdiagram, bron www.olino.org 
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onderhoudsvrij en in bepaalde gemeentes wordt er subsidie voor gegeven. De hoeveelheid energie 
daarentegen per m2 is niet erg groat, met als gevolg dat er een groat oppervlak nodig is om 
voldoende energie op te kunnen wekken. Met behulp van een instralingsdiagram (zie afbeelding) kan 
de opbrengst van de zonnepanelen eenvoudig worden bepaald. Bij een dakhelling van 36Q, SQ 
westelijk georienteerd ten opzicht van zuid is een maxim ale instraling van 100% (ruim 1100 kWh/m2 
per jaar) mogelijk. Ook op een bewolkte dag kunnen deze panelen energie afgeven, aileen minder 
dan op een zonnige dag. De hoeveelheid energie is daardoor wisselend. Bij een overcapaciteit kan de 
energie worden opgeslagen in accu's om te worden gebruikt op het moment dat de vraag grater is dan 
het aanbod . 

Zonnepanelen worden onder meer toegepast in daken, zowel platte als hellende daken, gevels en 
glasoverkappingen . 

Het is belangrijk om de panelen koel te houden, een hoge temperatuur zorgt immers voor een lagere 
opbrengst van de panelen. Een luchtspouw achter de panelen is daarom gewenst. Voor het 
onderhoud van de panelen is een goede bereikbaarheid vereist. De omvormer-ruimte dient zo dicht 
mogelijk bij de zonnepanelen gesitueerd te zijn om het verlies zoveel mogelijk te beperken. De 
collectoren zijn ongeveer 11 Omm dik . 

Bij een geringe hellingshoek worden de panelen sneller vuil. Het is dus van belang dat deze 
regelmatig worden schoon gemaakt om de maximale energie te verkrijgen. Bij een hellend dak dient 
het regenwater via een gootsysteem om het paneel te worden geleid . 

Een zonnecel is opgebouwd uit een dun plaatje van 0,3mm silicium geplaatst in een halfgeleidend 
materiaal. Door de instraling van het Iicht wordt door de halfgeleider de bovenzijde van het plaatje 
positief elektrisch geladen en de onderzijde negatief. Door deze twee zijden met elkaar te verbinden 
via een elektrisch circuit, gemaakt van metalen strips, ontstaat er gelijkstroom . 

De hoeveelheid zonneschijn en het rendement van een zonnestroomsysteem zijn beide factoren die 
belangrijk zijn voor de opbrengst. De zoninstraling wordt uitgedrukt in kWh/m2. Voor het berekenen 
van de jaarlijkse energieopbrengst kan de volgende formule worden gebruikt. 

Opbrengst (kWh) = uren valle zon x piekvermogen panelen (kWp) x opbrengstfactor . 
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Een PV paneel is opgebouwd uit zonnecellen die aan elkaar zijn gekoppeld. Door middel van een 
omvormer kan dit paneel elektrische energie afstaan. De afmetingen van een PV paneel zijn meestal 
70x130 of 60x120 em, hebben een dikte van 8 tot 10 em en wegen zo'n 6 tot 10 kg. Bij 
lichtdoorlatende panelen zijn de cellen verder uit elkaar geplaatst en hebben hierdoor een lagere 
opbrengst. De zonnepanelen zijn zowel met als zonder frame te verkrijgen. Panelen zonder frame 
kunnen worden behandeld als glasplaten. Er bestaan ook uitvoeringen in dubbel glas, HR++ glas 
veiligheidsglas etc . 

Voor het omzetting in elektriciteit zijn er zowel netcentrale omvormers als miniomvormers. De 
netcentrale omvormers verzamelen en zetten de energie van aile zonnepanelen tezamen om in 
elektriciteit. De miniomvormers vormen de panelen afzonderlijk om. Een autonoom systeem is 
uitgerust met accu's die elektrische energie opslaan . 

Het voordeel voor het plaatsen op platte daken is dat de ideale orientatie altijd mogelijk is. De 
zonnepanelen kunnen ook vrijwel horizontaal geplaatst worden zodat het dakoppervlak maximaal 
wordt benut. De energieopbrengst van de panelen is hierbij niet maximaal. Ook dient er rekening te 
worden gehouden met de vervuiling van de panelen, bij voorkeur wordt een frameloos 
montagesysteem toegepast. 

Voor het verwarmen van warm water kan ook een zonneboiler worden gebruikt die warmte kan bieden 
aan ruimteverwarming met een lage temperatuursysteem (L TS) . 

Windenergie 
Een kleine windturbine is een duurzame energiebron die direct in een gebouw kan worden gebruikt. 
Deze kan zowel in bestaande als nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen worden toegepast, zowel 
op een gebouw als naast een gebouw op een mast. 

De hoeveelheid energie die wordt opgevangen is afhankelijk van het type windturbine, de locatie, 
hoogte en de ruwheid van het terrein en het nominaal vermogen van de windturbine . 

De gemiddelde elektriciteitsopbrengst van een kleine windturbine is 3000-SOOOkWh per jaar. Het is 
niet mogelijk om zomaar op elke waning een windturbine te plaatsen. Ze worden per voorkeur op een 
flatgebouw of kantoorgebouw geplaatst. De energievraag en het windaanbod sluiten niet altijd op 
elkaar aan daarom zijn er accu's nodig voor het opslaan van elektriciteit. 
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Figuur 1: Windgedrag in de gebouwde omgeving 

!•lli·l 
0 ' Jf-l < 

0 s .. - ~.2 
mm 1.11! ' 

D •,:·>U 
t::J ~.G-4. 

• J..< ' ,lJ 

Figuur 3: Windkaart van Nederland 

voorbeelden van architectonische integratie van een WindWa/1 
(bron: Edifico, Bodegraven)Werking zonnepanelen, bron: www.sbr.nf 
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Figuur 2: Windgedrag in de gebouwde omgeving 

, 
lOO r---------~------~----~·~·--+-------~ . 

I 
I 
I 

I I 

: I 

' I 

.WII+-----+-----+--i-4~----l 
~ , , 

I 
I 
I 

' ' 

' ' \ 
' I 

I 00 t--------l----------1--~+------+--''..'".,-.... -----\ 

(\ : ~ 
"'J '\ •' '-, .. .... ' •' , • .... .... •' 

o L-----L-------~------~-----J 

n<lUr'J OOSI 

• 

• • • • • • • 
• 



• 
• • 
• • • • • • • • • • 
• • 
• • • • 
• • • • • 

Voordeel ten opzichte van een grate windturbine is dat kleine windturbines vrijwel geen extra 
geluidsbelasting opleveren en dus oak geen geluidshinder . 

Een nadeel is echter dat het investeringsbedrag in vergelijking met de energieopbrengst nogal hoog 
is. Het is dus verstandig om te kijken of er geen subsidie op verkregen kan worden. Oak moet er 
gekeken worden naar de toekomstplannen van de omgeving, misschien worden er hogere gebouwen 
neergezet die de elektriciteitsopbrengst van de windturbine kunnen verminderen . 

Voor het plaatsen van een windturbine moet er rekening gehouden worden met de constructie van het 
gebouw. Deze moet niet aileen het gewicht van de windturbine dragen maar oak de wisselende 
belastingen van de wind. Voor plaatsing naast een gebouw moet er rekening worden gehouden met 
voldoende ruimte voor de stalen tuidraden van de windturbine. Uiteraard is de werking van een 
windturbine afhankelijk van de windtoevoer. Voorkom daarom zoveel mogelijk verstoring van het 
windprofiel om het rendement van de windturbine zo hoog mogelijk te houden. Daarom kan een kleine 
windturbine niet zomaar overal worden geplaatst. Voor een goed rendement heeft SBR een schets 
met bijbehorende punten samengesteld . 

Aan de kust is er meer wind dan in het binnenland zoals te zien is op figuur 3, de windkaart van 
Nederland. Op elke locatie is er sprake van een unieke windrichting die over het hele jaar de hoogste . 
energie uit wind oplevert. Dit is belangrijk voor windturbines die niet met de wind meedraaien . 

Voor het plaatsen van een windturbine is het belangrijk een zo goed mogelijke benutting van de wind 
uit de zuidwestelijke richting te krijgen . 

De levensduur van een kleine windturbine is gemiddeld 20 jaar. De opbrengst wordt met behulp van 
een kWh-meter gecontroleerd . 

Er zijn twee soorten windturbines namelijk: 

• De horizontale windasturbine (HAT) waarbij de as van de turbine in de lijn van de windrichting 
staat, deze zijn te herkennen aan de gondel; 

• De verticale windasturbine (VAT) waarbij de as loodrecht op de windrichting staat, dit zijn de 
turbines zonder gondel. 



Voorbeeld van een VAT-turbine, type Savonius, Windside (bron Stevenhagen Energie & Tractie). Deze 
windturbine werkt volgens het principe dat de bladen om de beurt met de wind mee en tegen draaien. 
Een hoog rendement wordt verkregen door het met de wind meedraaiende dee/ zo hoog mogelijke 
weerstand te bieden. Kenmerkend voor deze turbine is het grote windvangende oppervlak. 

Bron: www.sbr.nl 

Voorbeeld van een VAT-turbine, type Darrieus, WindWa/1. Of lifttype. Hierbij bewegen de rotorbladen 
zicht dwars op de windrichting, volgens het liftprincipe. 

Bron: www.sbr.nl 

Afbeelding windturbines (van links naar rechts) Turby, Fortis Montana, Windside en Tulipo Bron: www.sbr.nl 
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De opbrengst van een windturbine is te berekenen aan de hand van een formula ET = C*A*v3, waarbij 
ET de jaaropbrengst van de windturbine is (kWh/jaar), C is de opbrengstfactor (aan de kust ongeveer 
2,4 en in het binnenland ongeveer 4,0), A is het rotoroppervlak (m2) en vis het jaargemiddelde van de 
windsnelheid (m/s). Verder is de opbrengst van de windturbine afhankelijk van de hoogte van de rotor 
ten opzichte van het maaiveld en de ruwheid van de omgeving. Het gemiddeld aantal draaiuren van 
een kleine windturbine is 1.500 uur/jaar . 

Warmtepomp 
Een warmtepomp met een lage-temperatuur-verwarming (LTV) verbruikt zo'n 25% minder energie dan 
een gasgestookte HR-ketel. 

Een warmtepomp pompt bestaande warmte op uit bijvoorbeeld de grond van 122 naar 402• Deze 
warmte is het meest bruikbaar in combinatie met lage-temperatuur-verwarming zoals warmtewanden 
of vloerverwarming. De werking van een warmtepomp is gebaseerd op het principe dat energie nooit 
verloren gaat, warme bronnen geven warmte af aan minder warme bronnen. Een warmtepomp 
waardeert bestaande warmte uit bronnen die oneindig zijn zoals de grond, het oppervlaktewater, 
grondwater of de buitenlucht via een speciale collector op het dak, op tot voldoende warmte om een 
ruimte te verwarmen. De warmtepomp verhoogd dan de temperatuur door de druk te verhogen. Een 
warmtepomp heeft een lange levensduur van ongeveer 25 tot 30 jaar en heeft minder onderhoud 
nodig dan een CV-ketel. De warmtepomp werkt op elektriciteit of gas maar de hoeveelheid energie is 
lager dan een gasgestookte HR-ketel. Een warmtepomp is het meest geschikt voor gelijke 
verwarming. Voor snelle wisseling van temperatuur is een warmtepomp minder geschikt. 

Tevens kan een warmtepomp ook worden gebruikt om te koelen in combinatie met een lage
temperatuur-verwarming zoals warmte wanden of vloerverwarming. Hierdoor ontstaat er een 
klimaatsysteem in de ruimte. In plaats van warm water wordt dan koud water door de leidingen in de 
wand of de vloer gepompt. Het pompen kost wei energie . 



Schema van een warmtepompsysteem bran: 
www.milieuadvieswinkel.be 
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Uiteraard zijn er nag vele andere mogelijkheden om energie op te wekken maar die zijn voor dit 
project minder relevant. Te denken valt aan energie uit waterstof maar deze ontwikkeling staat nag in 
de kinderschoenen en is erg duur. Tevens kost het bijna net zoveel energie om elektriciteit uit 
waterstof te krijgen als dat het oplevert In mijn optiek is dit nag niet rendabel genoeg. Verder is er oak 
nag blauwe energie waarbij energie wordt opgewerkt uit de reactie tussen zoet en zout water. Deze 
techniek is voornamelijk geschikt daar waar de zee in aanraking komt met het zoete water van de 
rivieren. Aangezien mijn wooneenheden niet zeewaardig worden is deze manier van energie 
opwekking voor mij oak niet relevant. Op sommige plaatsen is het mogelijk om energie te winnen door 
aardwarmte maar dit is niet overal van toepassing . 
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SPELREGELS 

Voor het ontwerpen van de woongemeenschap heb ik een aantal spelregels opgesteld: 

1. De woningen zijn geschikt voor pioniers met een gezinssamenstelling van 2 tot 4 personen; 
2. De gemeenschap van de drijvende wooneenheden is zelfvoorzienend in energieopwekking 

door middel van natuurlijke bronnen zoals bijvoorbeeld wind en zan. 
3. Aile woningen zijn gelegen aan het water en onderling met elkaar verbonden. Oak zijn ze 

direct of indirect verbonden met een energie-eiland. Dit energie-eiland zorgt voor groene 
energie door middel van een windmolen, is een verzamelingpunt voor gesorteerd afval en 
kan een directe of indirecte verbinding zijn met het land. 

4. Het dak van de woonruimten omvat de gemeenschappelijke ruimte waar de toegangen tot de 
prive-ruimten zich bevinden . 

5. De prive-ruimten zijn bestemd voor bewoning van de bewoners. Aile prive-ruimten hebben 
een perceeloppervlakte van ±120m2 en de mogelijkheid tot het koppelen van verplaatsbare 
elementen. 

6. Er zijn 2 verschillende typen verplaatsbare elementen: 
a. Een verplaatsbaar platform dat kan worden gebruikt als priv{Huin of terras ; 
b. Een verplaatsbare unit dat kan worden gebruikt als extra slaapvertrek, uitbreiding van 

de woon of eetruimte of een studieruimte. (met andere woorden een multifunctionele 
woonruimte) . 

7. Het verplaatsbare element is geen vervanging voor een boot of auto. Het hoeft dus niet te 
voldoen aan de eisen die hieraan worden gesteld. (hiervoor hebben de bewoners een ander 
vervoersmiddel) Het kan wei worden ingezet als hulp bij verhuizing of verplaatsing van grate 
goederen. De verplaatsbare unit kan op eigen kracht worden verplaatst door middel van een 
motor op biogas of elektriciteit. 

8. Het concept van de woongemeenschap is duurzaamheid. Hiermee bedoel ik dat, indien 
mogelijk, duurzame lokale materialen worden toegepast. De duurzaamheid van de materialen 
zit voornamelijk in de energiezuinige productie en verplaatsing van de materialen en het 
mogelijk toekomstige hergebruik van deze materialen. 

9. De locatie moet buitendijks zijn (de woningen zijn te breed om over binnenwateren te worden 
vervoerd) zodat een verplaatsing over water mogelijk is. In de toekomst zullen steeds meer 
gebieden hiervoor geschikt zijn. Het project is voor meerdere locaties geschikt en hierbij 
locatieloos, maar het kan bijvoorbeeld worden geplaatst op het IJsselmeer. 
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PROGRAMMA VAN EISEN 

Voorzieningen 
Omdat de woningen niet de ideale vorm hebben voor energiezuinigheid (zie hoofdstuk duurzaam 
bouwen en ecologie) zijn de wanden, vloeren en het dak goed ge"isoleerd. (Voor berekening RC
waarden zie bijlage) 

De woningen zijn orientatieloos omdat ze zich kunnen verplaatsen. Dit betekent dat er geen rekening 
kan worden gehouden met grote raampartijen op het zuiden en kleine op het noorden. Hiervoor in de 
plaats is een zonweringsysteem bedacht dat bestaat uit 2 delen boven elkaar die scharnierend met 
elkaar verbonden zijn. Het bovenste deel bestaat uit zonnepanelen en het onderste deel uit lamellen. 
Deze lamellen kunnen naar wens in de open of dichte stand worden gezet. Dit systeem kan worden 
gebruikt als extra voorzetpaneel zodat er een geventileerde spouw ontstaat. Het paneel is hierbij 
volledig verticaal. Dit paneel kan ook door het scharnier worden opgetrokken via geleiders als 
zonwering, hierbij komen de zonnepanelen onder 5o te liggen. Zie afbeelding op linker pagina . 

De puien op de verdieping zijn voorzien van houten schuifpanelen met lamellen die zowel als 
zonwering kunnen dienen of als privacyscherm. Ook deze lamellen kunnen naar wens in de open 
stand of in de dichte stand worden gezet. Zie afbeelding . 

De energiebehoefte van een gezin met vier personen is ongeveer 4350 kWh1 per jaar. Per woning 
wordt er 2976kWh opgewekt door de zonnepanelen (berekening zie bijlagen) De verplaatsbare unit 
zorgt voor 952 kWh. De overige energie wordt opgewekt door het energie-eiland . 

Voor het verwarmen van de woonruimten wordt een warmtepomp gebruikt die het oppervlaktewater 
gebruikt om warmte uit te onttrekken. In combinatie met lage temperatuur verwarming zoals 
vloerverwarming. Deze toevoeging leidt ook tot reductie van het energiegebruik . 

Het zuiveren van drinkwater wordt gedaan met een helofytenfilter. Allereerst wordt het afvalwater 
opgevangen in een septic tank om daarna door middel van een helofytenfilter gereinigd te worden en 
uiteindelijk door omgekeerde osmose en verhitting wordt omgezet in drinkwater. (Voor de 
uitgebreidere omschrijving van de werking van een helofytenfilter, zie Deel 2, waterzuivering) 

' Zie label Dee/ 2 energie, duurzame energiebronnen pag . 
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Orientatie 
Voor het opwekken van elektrische energie door middel van pv-cellen is een zuidelijke (zuidoost -
zuidwest) orientatie van belang. Aangezien de woningen qua vorm allen gelijk zijn en vooraf geen 
orientatie van de waning bekend is (deze kan door verplaatsing met sleepboot naar een andere 
locatie worden gewisseld), zijn de pv-cellen op het dak geplaatst en in de zonwering verwerkt. Deze 
bevinden zich op aile windrichtingen (dus ook op minder zonactieve zijden) zodat er optimaal gebruik 
kan worden gemaakt van de zoninval. 

ONTWERP 
De footprint 
De footprint van de wooneenheden is een driehoek met afgestompte punten waardoor er een soort 
zeshoek ontstaat (zie figuur linker pagina). De keuze van deze basisvorm is ontstaan uit de verbinding 
van drie verschillende onderdelen. Allereerst de verbinding tussen de wooneenheden onderling, elke 
waning heeft twee verbindingsmogelijkheden voor een buurwoning. De derde hoek is nodig om een 
verbinding met de eigen waning te maken (entree van de waning). De andere drie zijden zijn nodig om 
de verplaatsbare elementen; de verplaatsbare unit, het verplaatsbare platform en de helofytenfilter te 
kunnen koppelen. (Zie schema op de linker pagina) 

Opbouw in lagen 
Het plan is opgebouwd in verschillende lagen waardoor er een scheiding ontstaat tussen gezamenlijke 
ruimten, priveruimten en de natuur (zie figuur linker pagina). Op de bovenste laag bevinden zich de 
gezamenlijke ruimten, zoals de steiger die de woningen onderling koppelt en de woningen ontsluit. 
Deze steiger is ongeveer 3,4m breed waardoor deze niet aileen als verkeersruimte fungeert maar ook 
kan worden gebruikt als speelplaats voor de kinderen of als ontmoetingsplaats voor de bewoners . 

Op de laag eronder (de middelste laag) zijn de prive ruimten gelegen. Hier kunnen de bewoners zich 
afzonderen. Op deze laag vindt ook de koppeling plaats tussen de woningen en de verplaatsbare 
elementen . 

Onder deze laag bevindt zich de techniek die ervoor zorgt dat de waning vrijwel zelfstandig kan 
functioneren . 

En op de onderste laag is de natuur Dit is de laag van het water, het vloeibare maaiveld waarover de 
woningen en de verplaatsbare elementen kunnen worden verplaatst. 
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Verbindingen 
De verbinding tussen de woningen onderling vindt plaats op dakniveau. Op dit niveau is ook de 
daksteiger gelegen die de entree van de woningen ontsluit. De steiger ligt ongeveer 2,85m boven 
waterpeil. De vloer van de ruimten onder de steiger liggen ongeveer 0,25m onder waterpeil. De 
verbinding tussen de woning en de verplaatsbare elementen vindt plaats op water niveau. De vloer 
van deze ruimten ligt op 0,5m. boven waterniveau. Dit is 0,75m hoger dan de vloer van de ruimten 
onder de steiger omdat hier de vloer moet worden gekoppeld. Het is eenvoudiger om dit boven het 
waterniveau te doen. Ook het dak van deze ruimten ligt 0, 75m hoger dan de steiger, waardoor de 
valbeveiliging direct is gewaarborgd. Onder de vloer die op 0,5m boven waterniveau ligt is een 
kelderruimte waar de techniek is geplaatst zoals de septic tank, watertank, waterzuiveringsinstallatie 
en de accu's voor energie opslag. Zie schets op linker pagina . 

Door de verschillende hoogteverschillen ontstaat er een waterbeleving op verschillende niveaus. Op 
de begane grond ervaar je het water op heuphoogte. Ter plaatse van de koppeling met de 
verplaatsbare elementen is de vloer 750mm hoger. Hier is het waterniveau tot aan je voeten. Boven 
op de steiger beleef je het water ver onder je. Zie de verschillende belevingen op tekeningen op linker 
pagina . 

ENERGIE EILAND 
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Verbinding met land 
De woningen kunnen onderling met elkaar verbonden worden zodat er een routing ontstaat op het 
dak. Sommige woningen zijn weer gekoppeld aan een energie-eiland. Dit energie-eiland is een 
driesprong waar of nieuwe wegen of routes kunnen ontstaan of routes kunnen sluiten door een 
verbinding maken te met een aanmeerplaats voor boten of het land. (zie onderstaand schema en 
schema op vorige pagina) 

Een mogelijk toekomst scenario voor de groei van een gemeenschap 
In de beginopstelling zal een cluster van vijf woningen met een energie-eiland via een pier verbonden 
zijn met het land. Het land is in het begin nog erg van belang voor de bewoners van de drijvende 
woningen omdat de meeste voorzieningen zoals werk, winkels, school etc. voornamelijk op het land 
plaats vinden . 

Binnen 10 jaar zal wonen op het water zich enorm gaan ontwikkelen zodat het land steeds minder 
belangrijk wordt. Hierdoor kan de verbinding met het land steeds "Iasser" worden. Boten en 
amfibische voertuigen zullen de steiger, die de verbinding met het land vormt, langzaamaan kunnen 
vervangen en steeds meer andere functies zullen zich verplaatsen naar het water . 

Een voorspelling voor de toekomst is dat er een bewegelijk organisch gegroeid web is ontstaan van 
drijvende woningen, verplaatsbare elementen, energie eilanden en eventueel ander functies. Het 
Ieven zal steeds meer op het water plaats vinden en het land wordt voornameljjk nog gebruikt voor het 
verbouwen en produceren van voedsel. (Zie schema op linker pagina voor een mogelijke groei) 

GEZAMENLIJKE RUIMTE 

ENERGIE EILAND WON EN 
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De steiger op het dak 
In de beginopstelling kan men vanaf het land via de pier toegang tot de steiger op het energie-eiland 
krijgen. Deze staat vervolgens weer in verbinding met de steiger boven op het dak. De vorm van deze 
steiger is door de plaatsing en koppeling van de wooneenheden op willekeurige wijze ontstaan, maar 
in de beginopstelling is dit een gesloten kring. (voor steiger, zie afbeelding op linker pagina) 

De steiger is boven op het dak van de wooneenheid gesitueerd zodat er een scheiding ontstaat 
tussen prive en gezamenlijke ruimte. Door de steiger boven op het dak te plaatsen is het ook mogelijk 
om de waning aan een andere waning te koppelen zonder dat hiervoor extra voorzieningen nodig zijn. 
Deze steiger is aileen bedoeld voor bezoekers en bewoners. De functie van de steiger is het 
ontsluiten van de woningen en is tevens een ontmoetingsplaats voor de bewoners en een speelplaats 
voor kinderen . 

Doordat in de toekomst steeds meer mensen op het water zullen wonen vindt de ontsluiting steeds 
vaker op het water plaats. Door aan de derde vleugel van het energie-eiland een steiger te plaatsen 
waar bootjes kunnen worden aangemeerd, ontstaat er een ontsluiting met het water. (zie doorsnede 
schema op pagina 81) 

De woonruimten 
De priveruimten bevinden zich onder deze steiger, hierdoor heeft de woonruimte aan aile zijden een 
vrij contact met het water en is er geen voorbijgaand voetverkeer . 

De plattegrond van de waning bestaat uit drie vleugels waarvan de vloer iets lager gelegen is (Peil = 
0) dan de vloer van de ruimten tussen de vleugels (750+Peil). Twee van deze vleugels worden 
gebruikt als slaapruimte, de derde vleugel heeft de functie wonen. De vloer van de ruimten tussen de 
vleugels is hager gelegen (namelijk boven de waterlijn) zodat hier een verplaatsbaar element kan 
worden gekoppeld. (zie plattegrond op pagina 90 en interieurplaatsjes op de volgende twee pagina's) 
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Ontsluiting van de woonruimten 
De woonruimten worden boven het dak ontsloten, je woont als het ware onder de steiger. Er is weinig 
contact tussen het verkeer dat boven op het dak loopt en de bewoners. Tussen het dak en de steiger 
moet goede isolatie komen tegen contactgeluid zodat er vrijwel geen overlast is. Op deze manier 
woon je rustig zonder dat je wordt gestoord . 
(Zie plattegronden op de volgende pagina's voor de indeling van de basiswoning.) 

Opbouw van de basiswoning 
Op onderstaande afbeeldingen wordt de opbouw van de woning in 6 stappen in 3d weergegeven . 
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• Vrijdrijvende verplaatsbare units voor de gemeenschap 
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Verplaatsbare elementen 
In principe zijn er twee verschillende verplaatsbare elementen: een verplaatsbare unit die een 
uitbreiding biedt op de binnenruimte en een verplaatsbaar terras. Deze verplaatsbare elementen 
kunnen op twee plaatsen aan de woning worden gekoppeld. (zie mogelijke koppelingen linker pagina.) 
De verplaatsbare unit kan zelfstandig worden verplaatst door middel van een motor. Deze motor is 
eenvoudig te bedienen zodat hiervoor geen extra vaarbewijs nodig is . 

De verplaatsbare unit heeft een ruimte van ongeveer 20m2 die een verdieping hoog is. Deze ruimte 
kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Een deel van de ruimte is ingedeeld als stuurhut 
om de unit te kunnen verplaatsen. De verplaatsbare unit kan worden gekoppeld aan de basiswoning 
zodat hier bijvoorbeeld een extra slaapruimte, woonruimte of studieruimte ontstaat. 
De zijvleugels van de verplaatsbare unit zijn opklapbaar. Deze vleugels mogen niet worden belast 
zonder ondersteuning in de punt. Een vrij-drijvende verplaatsbare unit heeft dus altijd zijn vleugels 
naar boven geklapt. 

Het verplaatsbare terras bestaat uit een betonbak met daarop een houten vlonder. Aan de betonbak is 
een staalconstructie gemaakt voor de bevestiging met de basiswoning. De zijvleugels van het terras 
kunnen naar binnen worden geklapt. Dit is gedaan om de vleugels niet onbevestigd te belasten zodat 
zoveel mogelijk scheefstand wordt voorkomen. Het is ook mogelijk om de verplaatsbare unit aan de 
het verplaatsbare terras te koppelen. (voor plattegronden zie volgende twee pagina's) 

De waterzuivering vindt plaats door middel van een helofytenfilter. Deze helofiytenfilter bevindt zich in 
een drijvende betonnenbak en is net als het verplaatsbare terras en de verplaatsbare unit een 
verplaatsbaar element. (op onderstaande afbeelding is de plattegrond van de helofytenfilter te zien) 
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Afbeelding van een verplaatsbare unit gekoppeld met een verplaatsbaar terras 
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- Afbeelding van een vrijdrijvende verp/aatsbare unit 
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TECHNIEK 

Constructie en materialisatie 
De constructie van de woningen is opgebouwd uit een betonnen bak met een opbouw van 
houtskeletbouw, net zoals vele traditionele woonboten. lk heb gekozen voor een betonbak omdat 
deze minder onderhoud vergt dan bijvoorbeeld een stalen bak. Tevens is beton goed her te gebruiken 
en gemaakt van meer duurzame bouwstoffen dan bijvoorbeeld staal (ijzer is schaarser). Ook kunnen 
de bouwstoffen voor beton in Nederland worden gehaald. (IJzererts wordt voornamel ijk gewonnen in 
Australie, Brazilie, China en Rusland, dit kost een hoop energie om dit naar Nederland te vervoeren) 
In Nederland zijn veel betoncentrales om het beton te maken. (zie voor uitgebreide 
materialenomschrijving hoofdstuk: duurzame materialen) 

Voor de opbouw heb ik gekozen voor houtskeletbouw. In eerste instantie omdat dit een relatief Iichte 
bouwmethode is. (Voor drijvende objecten is het belangrijk een goed evenwicht te vinden tussen het 
deel dat zich onder water bevindt en het deel dat boven water uitsteekt.) Ook is hout het meest 
duurzame bouwmateriaal, het is nagroeibaar, recyclebaar en het zet koolstofdioxide om in zuurstof 
(tijdens de groei) en heeft hiermee een positieve invloed op het broeikaseffect. 

De diepgang van de woning is ongeveer 1 ,7m (voor berekening zie bijlagen) en minimaal 0,5m boven 
het waterniveau2 mag pas de houtskeletbouw beginnen daarom is de betonbak 2,3 m hoog met 
wanden van 0,2m en 0,3m dikke vloer zodat de netto hoogte van de bak 1 ,9m bedraagt. Daar worden 
de houtskeletbouw wanden op geplaatst die weer worden afgewerkt met Robinia houten rabatdelen. 
(voor afbeelding van de hoogtematen zie doorsneden op pagina 95) 

Alternatieve gevelbekleding 
Om ervoor te zorgen dat niet aile woningen gelijk zijn en de bewoners makkelijk hun eigen woning 
kunnen vinden in de toekomst is het denkbaar dat de woningen in verschillende gevelmaterialen 
worden uitgevoerd. Te denken vall hierbij aan een alternatieve houtsoort of aluminium. Aluminium is 
een Iicht metaal dat kan worden hergebruikt en de grondstoffen zijn nog voldoende aanwezig op 
aarde. (zie hoofdstuk duurzame materialen voor verdere details van aluminium) Dit heb ik verder niet 
uitgedetailleerd . 

2 0,5m is een eis voor grotere wateren zoals bijvoorbeeld het IJsselmeer . 



werking 

Wellicht bent u op de hoogte van de 
werking van een spudpaal. Voor de 
duidelijkheid een beknopte uitleg van he/ 
principe; 

Een spudpaal-systeem zorg/ ervoor dal uw 
schip slabiel s/illigt. We bouwen 
inschuifbare spudpalen in he/ schip. 
Doorgaans een spudpaal op he/ voorschip 
en een spudpaal op he/ ach/erschip. De 
paten zijn telescopisch. Mel een druk op de 
knop kunt u de paten naar de bodem Iaten 
zakken zodat uw schip relatief s/illigt en 
daarnaast ook goed vast fig/. 

Betrouwbaar en compact 

De afgelopen jaren heeft Leeuwestein zich 
actief bezig gehouden met de ontwikke/ing 
van een betrouwbaar spudpaal-systeem. 
Oil heeft geresulteerd in een uniek 
telescopisch systeem. Dit systeem is 
beschikbaar voor vrijwel aile scheepstypen 
en in verschillende uitschuiflengtes 
leverbaar. De afgelopen jaren hebben we 
spudpalen van 3 tim 25 meter geleverd. 
Minder en meer is technisch uiteraard 
mogelijk.Dit is afhankelijk van het type 
schip. Ons spudpaal systeem is uniek door 
met name de compacte bouw en de 
betrouwbaarheid. 

Een groat voordeel van ons compacte 
spudpaal-systeem is de kleine 
inbouwruimte. Oat betekend voor u dat er 
minder laadlwoon ruimte ver/oren gaat. Het 
systeem is bijzonder gebruiksvriendelijk 
d.m.v. afstandbediening. In tegenstelling tot 
de meeste concurrenten bieden wij een 
spudpalen systeem met een volledig op 
afstand bedienbare palbediening. We 
ontwikke/en ons spudpaal systeeem 
voortdurend. Een voorbeeld hiervan is de 
overstap van staa/kabels naar Dyneema. 
Dit geeft voordelen op verschil/ende 
gebieden. Voor u betekend het met name 
een grater gebruikersgemak en minder 
slijtage. Daarnaast wordt daardoor het 
spudpaa/ systeem nog Iichter ... 

Bron: 
www.leeuwestein-scheepsinstallaties.ni 
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Verankering van de woningen 
De woningen worden aan de bodem verankerd door middel van spudpalen. Dit is een telescopische 
verticale buizenconstructie die vaak wordt gebruikt als aanmeermethode bij binnenschepen. Het zorgt 
ervoor dat de woning stabiel en stil blijft liggen. De woningen worden op drie plaatsen voorzien van 
een spudpaal. Met een druk op de knop zakken de palen naar de bod em. De methode kan worden 
vergeleken met ankeren. Het is een snelle en eenvoudige handeling om de woning te verankeren. 
Door het gebruik van spudpalen kan de woning zelf de ligplaats bepalen . 

Gewichtverdeling van de woning 
Het waterpas stellen van de woning wordt gedaan aan de hand van trimvaten. Dit zijn holle vaten 
gevuld met Iucht die onder de woning worden geplaatst op het zwaarder belaste gedeelte. Aan de 
hand van de hoeveelheid Iucht zal de woning waterpas komen te liggen. Een andere methode voor 
het waterpas stellen van de woning is om de lichtere zijde van de woning te verzwaren. Deze methode 
is vooral achteraf minder gunstig omdat de woning dan dieper in het water komt te liggen. Door het 
gebruik van trimvaten wordt de woning een stukje opgetild . 

Verbindingen 
De verbindingen tussen de woningen onderling vind plaats op steigerniveau. Aan de koppelzijde 
steekt de steiger ongeveer 1500mm uit. Dit uitstekende stuk is opklapbaar en kan door middel van 
een scharnier aan de woning worden bevestigd. Door middel van een boutverbinding kunnen de 
steigers onderling scharnierend aan elkaar gekoppeld worden. Deze verbinding moet scharnierend 
zijn omdat de diepgang van de ene woning minder is dan die van een andere woning. (Bewoners 
hebben niet allemaal dezelfde inrichting.) Tussen de opbouw (van 0,75m) van de woningen komt een 
stang die de valbeveiliging waarborgt. Deze valbeveiliging moet ook scharnierend worden bevestigd . 
De verbinding tussen de basiswoning en de verplaatsbare elementen is een tijdelijke verbinding en 
moet een eenvoudige handeling zijn die niet heel veel tijd kost. 
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kelder I begane grond begane grond 
pel I = 0 pel I = 750+P 

Horizontale detailaanduiding (boven) zonder verp/aatsbare unit, (onder) met verplaatsbare unit 

kelder I begane grond 
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Koppeling van de verplaatsbare unit en het terras 
Deze koppeling moet eenvoudig zijn en niet veel tijd in beslag nemen. Aan de basiswoning wordt een 
stalen kader (RVS) bevestigd met een aanvaarbeveiliging. De aanvaarbeveiliging werkt als een 
trechter zodat de verplaatsbare elementen op de juiste plaats worden gebracht. 
Het is belangrijk dat de beide vloeren op ongeveer dezelfde hoogte liggen. Dit wordt gedaan door 
middel van trimvaten . 

Het stalen kader heeft ter plaatse van de fundering aan beide zijkanten van het kader twee slobgaten 
waar een stalen pin in kan worden geplaatst. Door aan beide zijden twee verbindingen (ongeveer 
1 OOOmm uit elkaar) te maken ontstaat er een momentvaste verbinding. Aan de verplaatsbare 
elementen zit ook een staalconstructie voorzien van schuifbare stalen pinnen. Deze pinnen kunnen in 
het kader van de basiswoning worden geschoven zodat deze aan elkaar vast zitten. (Zie details op de 
volgende pagina's.) 

0 



uw wand: 
12,5mm gipsplaat 

houten stijlen 87x34mm hoh 600mm 
1 00 mm vlasisolatie 

200mm waterdicht beton 

RVS constructie ten behoeve van aanvaarbeveiliging 

DETAIL 1 

• • 
• 
• 

1:1---"--<~fl---'·--r~bo~u~w~w:.::::a::...:.nd:::::~- e 
12,5mm gipsplaat 
houten stijl en regelwerk 130x38 hoh 600mm e 
130mm vlasisolatie 
12,5mm gipsplaat • 

rubber 
1--- UNP staal met verticaal slobgat 

rubber • 
• 
• • 
• • • 
• • • • 
• • 
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uw wand: 
12,5mm gipsplaat 

houten stijlen 87x34mm hoh 600mm 
1 00 mm vlasisolatie 

200mm waterdicht beton 

RVS behuizing --+-~ 

RVS verschuifbare pin ----+-

(2 stuks) 

• RVS constructie ten behoeve van aanvaarbeveiliging 

• • • • • • 
DETAIL 1A 

12,5mm gipsplaat 
houten stijl en regelwerk 130x38 hoh 600mm 
130mm vlasisolatie 
12,5mm gipsplaat 

2x 50mm rubber 
200 mmm waterdicht beton 



opbouw wand: 
12,5mm gipsplaat 

stijl en regelwerk 38x171 mm hoh 600mm 
170mm vlasisolatie 

52mm houtvezelplaat isolair L 
rachels 28x38mm 

houten (Robinia) rabatdelen 18x50mm 

• • • • • • • • • 
rl .---, -

- - - - - - -- --- --- - - -~~~~~~ ~~~-
houten (robinia) kozijn- ~~~'\/ "' 

HR++ isolatieglas ~ 1\ ~ ~ e ______________________ _,_k~~ I \~~-L-------------------.~ 

- - - - -------,1_ "XXXXX>< X> 
1t1 " I" • 

geleider t.b.v. zonwering -

RVS frame: ---1-

kolom met aangelaste strip 

DETAIL 1.1 
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o_pbouw wand: 
12,5mm gipsplaat 

stijl en regelwerk 38x171 mm hoh 600mm 
170mm vlasisolatie 

52mm houtvezelplaat isolair L 
rachels 28x38mm 

houten (Robinia) rabatc:lelen 18x5Qmm 

,...-'),---., 

·-- - - -- - houte~robinia}kozijn ~·"-~~7\=/Jf1'-iXl~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~tt __________________ H_R_+_+_is_o_la_ti_~_la_s,_~~\ ~~~~~~,~-------------------------

~====================~~t~~~~~~~~8111 1 -~--------------.: "XXXX)()< X> :_,_I -- afdekplaat (uitneembaar) 

A r- ~- '"' I I 

• 
~ I 

geleider t.b.v. zonwering - ll>Mi~'S?r------+L---+-~ ---- rubber 

• 
• • • • • • • • • 

RVS frame:---.
kolom met aangelaste strip 

afwatering van de basiswoning 
via deze kolom 

DETAIL 1.1A 

1 1 ]-- schuifsysteem tbv bevestiging 

V/// 



DETAIL2 

Vertica/e detailaanduiding (boven) zonder verplaatsbare unit, (onder) met verplaatsbare unit 
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e DETAIL 2 

• 

• _._ 

52mm houtvezelplaat 
18mm underlayment 
190mm vlasisolatie 
vloerbalken 71x196mm 
12,5mm gipsplaat 

RVS frame: 
kolom met aangelaste strip 

sparing voor 

RVS strip met oot 
~oo----r----t--- houten (robini ) kozijn 

1-t------t----t--- HR++ isolatie las 

• • • • • t-1-+----t--- HR++ isolatieglas 
~ornmt~1?t-+----t--- houten (robinia) kozijn 

• • 

.--r---- hardstenen onderdorpel 
/,~?"//~~----

RVS aanvaarbeveiliging 
met houten vloerdelen 

200mm waterdicht beton 



DETAIL 2A 

DETAIL 3A 

watergoot 

[ 

afdichtingsplaat 
(uitneembaar) 

- - - --- --

200mm 
waterdicht beton 
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CONCLUSIES EN REFLECTIE 

Tijd gaat snel, zo ook tijdens het afstuderen. Voordat je het weet is er anderhalf jaar voorbij. Tijdens 
deze periode heb ik een heleboel geleerd voornamelijk over wat ik wei en wat ik niet wil bereiken met 
dit project. In het begin was het erg zoeken naar de juiste opdracht. Uiteindelijk ben ik via 
verschillende hersenspinsels uitgekomen bij de klimaatverandering met overtollig water in Nederland 
als aanleiding voor een drijvende gemeenschap. Een gemeenschap die zelfvoorzienend moet zijn om 
in de toekomst zoveel mogelijk autonoom te kunnen functioneren op het water. Hiervoor heb ik 
onderzoek gedaan naar zelfvoorziening in energie en waterzuivering. Tijdens mijn onderzoek kwamen 
steeds meer verschillende methoden aan het Iicht om energie op te wekken. Veel van deze methoden 
staan nog in de kinderschoenen en een onderzoek naar deze methoden is al snel een 
afstudeeropdracht op zich. Aangezien ik de zelfvoorziening van de woningen belangrijk vind maar niet 
zie als hoofdonderdeel van mijn afstudeeropdracht heb ik uiteindelijk gekozen voor de meest 
gebruikelijke methoden namelijk energie uit zonlicht en windkracht. 

Ondanks het feit dat het niet wetenschappelijk is vastgelegd dat de klimaatverandering een menselijke 
oorzaak heeft, vind ik het toch belangrijk om nate denken over duurzame materialen. Dit voornamelijk 
omdat alles wat we consumeren en produceren uiteindelijk allemaal op de aarde blijft. Daarom heb ik 
een onderzoek gedaan naar duurzame materialen. Dit onderzoek bleek enorm breed. Op de vraag 
wat zijn duurzame materialen kunnen diverse antwoorden worden gegeven. En voor mij bleef telkens 
de vraag over: wat weegt zwaarder; het feit dat er veel energie nodig om iets te produceren of een 
materiaal dat jaren nodig heeft om te kunnen verteren? Het is naar mijn mening niet meetbaar of de 
milieubelasting door de productie zwaarder weegt dan de milieubelasting in de afvalfase. Omdat je 
meet met meerdere maten. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de methode van www.ecodesign.be. 
Deze website verdeelt materialen in drie verschillende gradaties van duurzaamheid. Deze gradaties 
zijn voornamelijk gebaseerd op de herkomst, de bewerking en de recycling van de materialen. En in 
mindere mate de upcycling1 van materialen zoals wordt bedoeld in het boek Cradle to cradle van 
Michael Braungart en William McDounough. Het onderwerp duurzame materialen kan, net als het 
onderwerp zelfvoorziening, dienen als onderwerp voor een afstudeeropdracht op zich. Om de zelfde 
redenen als bij het onderwerp zelfvoorziening heb ik gekozen voor een eenvoudige methode die naar 
mijn mening een goede argumentatie geeft voor de gebruikte materialen. 

Tijdens de ontwerpfase had ik in het begin zomaar een schetsje gemaakt van een zeshoekige vorm 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
mede omdat deze vorm eenvoudig is te schakelen. Snel heb ik geprobeerd deze vorm uit mijn hoofd e 
te verbannen omdat een rechthoekige woning eenmaal makkelijker is in te delen. Maar hier kwam ik 
niet aan uit. lk ben op zoek gegaan naar een nieuwe typologie voor wonen op het water. Een huis op e 
' "Geiipcycled: aan en technische voedselkringloop worden teruggegeven en 100% opnieuw worden gebruikt voor de productie • 
van een nieuw product van gelijke kwaliteit" citaat uit Cradle to Gradel, afval = voedsel. Search knowledge scriptum. 
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een drijvend ponton of een woning in de vorm van een boot voldeden niet aan mijn criterium. Het 
moest er iets tussenin zijn. lk was op zoek naar een woonvorm die uitsluitend tot zijn recht komt op 
het water. Uiteindelijk ben ik via een omweg terecht gekomen bij een driehoek met afgestompte 
punten: een zeshoek. Deze vorm past perfect in het beeld dat ik voor ogen had met een basiswoning, 
verplaatsbare elementen en de mogelijkheid tot het aan elkaar koppelen van de basisvormen. De 
vorm die ik in eerste instantie schetste was blijkbaar toch niet zo'n gek idee . 

Door het idee van een overstromend Nederland te versterken, waarbij het land steeds schaarser 
wordt en iedereen min of meer gedwongen wordt om te verhuizen naar het water heeft geleidt tot, een 
naar mijn mening, sterke weergave van mijn beeldvorming. lk ben erg tevreden met het uiteindelijke 
resultaat, ik ben blij dat ik genoeg tijd heb kunnen besteden aan de vormgeving van de woningen 
waar uiteindelijk mijn voorkeur naar uitgaat. Dit is naar mijn mening uiteindelijk niet ten koste gegaan 
aan de tijd die ik heb besteed voor onderzoek . 

Als ik dan terugkijk op mijn onderzoek naar bestaande drijvende gemeenschappen denk ik dat mijn 
antwerp het meest ge·inspireerd is op de drijvende vissersdorpen in Zuidoost Azie. Daar zie je dat de 
mens, naar mate hij Ianger op het water woont, steeds inventiever wordt in het gebruik van zijn 
omgeving. lk denk dat dit ook geldt voor mijn antwerp. In het begin zal men nog steeds teruggrijpen op 
de gewoonten van het wonen op het land. Maar naar mate steeds meer mensen zich op het water 
vestigen zal het wonen op het water ook steeds meer een gewoonte worden en zal de mens zich ook 
steeds beter op het water kunnen voortbewegen . 

Tot slot wil ik opmerken dat het erg bijzonder is om achteraf te beseffen dat water altijd een grote 
aantrekkingskracht op mij heeft gehad. De zee die aile continenten op aarde met elkaar verbindt, die 
enorm krachtig kan zijn op een moment dat ze je op een surfboard terugbrengt naar de kust, of op een 
moment waarbij ze een groot stuk land in bezit neemt. 

Marleen Noe 

Rotterdam, 16 september 2008 



BRONNENLIJST 

Websites: 

• www.amfibischwonen.nl; meerdere malen bezocht 
• www.architectenweb.nl diverse malen bezocht 
• www.BioBased.net diverse malen bezocht 
• www.bouwwijzer.be bezocht op 25-02-2008 
• www.degewoonboot.nl diverse malen bezocht 
• www.deltawerken.com; meerdere malen bezocht 
• www.dubomat.nl diverse malen bezocht 
• http://duurzaambouwen.senternovem.nl meerdere malen bezocht 
• www.ecoboot.nl diverse malen bezocht 
• www.ecodesign.be diverse malen bezocht 
• www.ecologischbouwen.be 
• www.energiek2020.nu meerdere malen bezocht 
• www.groen.be; meerdere malen bezocht 
• www.h2olland.nl; meerdere malen bezocht 
• www.ipdubo.nl bezocht op 25-02-2008 
• www.isovlas.nl bezocht op 19-05-2008 
• www.jachthavenrhoon.nl bezocht op 20-03-2008 

www.leeuwestein-scheepsinstallaties.nl bezocht op 01-04-2008 
• www.lenntech.com bezocht op 03-03-2008 
• www.lerenvanvenendaaloost.nl 
• http://mediatheek.thinkquest.n1Hia227/drinkwater.html bezocht op 23-08-2007 
• www.milieucentraal.nl diverse malen bezocht 
• www.nu.nl ; 
• www.onderzoekinformatie.nl diverse malen bezocht 
• www.pavatex.nl diverse malen bezocht 
• www.pompenvantorre.com bezocht op 03-03-2008 
• www.pure-milieutechniek.be bezocht op 03-03-2008 
• www.robinia.nl bezocht op 09-06-2008 
• www.samenhuizen.be; 
• www.sbr.nl diverse malen bezocht 
• www.senternovem.nl diverse malen bezocht 
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http://staff.science.uva.nl/-cmulder/ori_fg_skldrinkwater/drinkwater.doc bezocht op 23-08-
2007 
www.tno.nl bezocht op 07-05-2008 
www. trouw .n l/laatstenieuws/laatstenieuws/article672141.ece/Nederland _kwetsbaar _ voor_stijg 
ing_zeespiegel; 
www.vibe.be diverse malen bezocht 
www.vrom.nl bezocht op 30 augustus 2007 
www.waterland.net bezocht op 25-02-2008 
www.waterstudio.nl diverse malen bezocht 
www.waterschaphollandsedelta.nl ; 
www.wikipedia.nl diverse malen bezocht 
www.wvdt.ni/ bezocht op 01-09-2007 
www.yourenergy.nl diverse malen bezocht 
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Rc- waarden: 
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l:lltO"MB"d 2,3X 0,2(ll O,<B 
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Hulpberekeningen voor HSB wand en vloer: 
l..t waarde in Wlm K l..t totaal in WlmK 

6,30% hout 
93,60% vlasisolatie 

100% HSB wand 

0,17 0,011 
0,035 0,033 

0,043 

11,83% hout 
88,17% vlasisolatie 

100% vloer 

l..t waarde in W/m K l..t totaal in WlmK ~ ~ 
0,17 0,020 

0,035 0,031 
0,051 
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Berekening zonnepanelen: 

Op de daken van de wooneenheden zijn pv cellen aangebracht die samen (3x8,5m2 + 16m2 ) 41.5 
m2 beslaan. Door de opbouw van de entree kan maximaal1 zijde beschaduwd worden. Daarom 
wordt er gerekend met 2 actieve zijden. De panelen die op een plat dak liggen hebben een opbrengst 
van gemiddeld 70%2 De opbrengst hiervan is ongeveer 33m2 (41 ,5-8,5) x 70% x 85 = 1963 kWh per 
jaar . 

De zonnepanelen die worden gebruikt in de zonwering beslaan aan elke zijde 2x1 ,35x2,45m = 
6,62m2. Doordat de panelen onder so liggen is de opbrengst 90%, aangezien de noordzijde door de 
dakrand wordt beschaduwd rekenen we met 2 actieve zijden. De opbrengst van de zonnepanelen in 
de zonwering is dus 2 x 6,62m2 x 90% x 85 = 1013 kWh per jaar. 

De opbrengst van de zonnepanelen is nu 1963+1013 = 2976kWh. 
Per woning moet er nog 4350-2976= 1374kWh worden opgewekt. De woningen zijn per maximaal vijf 
woningen gekoppeld aan een energie eiland. Dit energie eiland moet dus maximaal 137 4x5 = 
6870kWh per jaar opwekken . 

De verplaatsbare unit heeft ook 16m2 pv cellen, dat is goed voor 16 x 70% x 85 = 952 kWh, dus 
ongeveer 950 kWh. Niet elke woonruimte beschikt over een verplaatsbare binnenruimte dus dit is 
optionee I. 

Doordat de woningen goed ge"isoleerd zijn en gebruik maken van energiezuinige apparatuur kan het 
gemiddelde energiegebruik ook nog worden gereduceerd. Dit heb ik verder niet meer berekend . 

2 
Zie Dee/ 2 zonne energie pag . 



Berekening diepgang van de basiswoning 

Pr~haam Pwater 

diepgang woning 322,8 1000 = 32,3% = 1,7 m 

Pwater 1000 kg/m3 

P!ichaam 322,8 kg/m3 

grondoppervlak 119,5 m, 

inhoud 566,35 m
3 

materiaal belasting kg IP(kg/m3) V(m3) massa {kg) 
bet on 121141,00 kg 2300 52,67 121141,00 

houtskeletbouw 2749,20 kg 316 8,70 2749,20 
gevelbekleding 661,48 kg 580 1,14 661,48 
vloeren 8503,32 kg 382 22,26 8503,32 
dakconstructie 13236,30 kg 382 34,65 13236,30 

sedum dakbedekkino 10500,00 kg 200 kQ/m2 52,5 m2 10500,00 
houten binnenkolommen 5220,00 kg 580 9,1 2 5220,00 
niel dr. binnenwanden 2565,92 kg 316 8,12 2565,92 
steiger 10962,00 kg 580 18,90 10962,00 
beglazing 2332,50 kg 2500 0,93 2332,50 

veranderlijke belasting 2091,25 kg 17,5 kQ/m2 
watertank 500,00 kg 1000 0,5 500,00 
septic tank 2350 ko 
totaal 182812 97 kq 

algemeen p hout p isolatie p Qemiddeld 
wand en 20% hout, 80% isolatie 580 250 316 

dakconstruclie 40% hout, 80% isola lie 580 250 382 
beglazing aanname beglazing d = 0,01 m 
groen dak 200kg/m2 
gevelbekleding 0,072 m dik 580 
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• • • • • berekenirlg vloer 
begane grord vloer 

• 3 x hoog vloer 
totaal aa1 vloer 

A(m2) h(m) v (m3) berekening volume wooneenheid A (m2) h (m) V (m3) 
83,2 0,2 16,64 lagedeel 119,5 
28,1 0,2 5,62 

4,3 513,85 

2226 
hoqer deel 52,5 1 52,5 

• berekeniJlil glas 
3 x glas bLiterlgevel 

• 3 x glas binnerlgevel 
glaso~ouw 

• totaal Qlas 

A(m2) d(m) v (m3) 
berekening betonbak A(m2) h I d (m) V(m3) 

72,6 0,01 0,72€ 
opp. bruto I opp. vloer 119,5 0,2 23,9 

20.7 0,01 0 ,201 
opp. netto /Iucht binnenin 111 ,3 

0,01 a oppervlakte wanden 8,2 2,1 17,22 

0,93 opp steun wanden fundering 10,5 1,1 11,55 
totaal aan beton 52,67 

• berekenirlg beglaziflil 
~ x glas btiterlgevel 
3 x glas binnerlgevel 

• glaso~ouw 

otaal glas 

A(m2) d(m) V(m3) 
72,6 0,01 0,7~ berekening HSB wanden A(m2) h (m) V(m3) 

20,7 0,01 0,21 3 kopse wanden 1,3m2 3,9 1,8 7,02 

81,2 0,01 0,81 3 x 2 midden kolommen 0,1 m2 0,6 2,8 1,68 

1,7'i totaal aan wanden 8,7 

• berekenirlg houter1 kdommen 
3x2 stuks 0 4m2 • berekenirlg binnenwarden 

A(m2) h(m) v (m3) berekening gevelbekleding A(m2) h (m) V(m3) 

24 3,8 9,1 3 kopse wanden 4,6m 0,33 1,8 0,60 
3 x 2 middel kolommen 0,45m 0,19 2,8 0,54 

A(m2) h (m) V(m3) 
totaal aan qevelbekleding 1,14 

• houtskeletboLNV 2,9 28 8,1 

• berekeniJlil septic tark 
lege tank 

• i nhoud 22001 
totaal 

berekening dak A(m2) h (m) V(m3) 

150 kg 
laag dak I steiger 63 0,3 18,9 

2200 kg 
3 x hoog dak 52,5 0,3 15,75 

2350 ko 
1 x dak opbouw 18,1 0,3 5,43 
totaal aan dak 34,65 
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