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figuur 1 Centrale Noordendijk te Dordrecht in 1925 



Voorwoord 
Het afstudeerproject het Energiehuis+ is voor mij een interessante 
zoektocht geweest. Een zoektocht naar het combineren van mijn fas
cinaties om tot een intrigerend ontwerp te komen. 
Mijn fascinaties voor architectuur, duurzaamheid, herbestemming en 
industrieel erfgoed kregen een gezamenlijke focus: energie. Uitein
delijk heeft energie letterlijk vorm gekregen in het ontwerp door de 
duurzame energietechniek geothermie te benutten en in abstracte 
zin door de keuze van nieuw energiegenererend programma. 

Ondanks dat een afstudeerproject een unieke individuele opgave 
is, doe je het gelukkig niet alleen. Oe begeleiding van mijn afstu
deercommissie - de heren Jouke Post, André Walraven en Paul Rut
ten - is zeer waardevol geweest bij mijn ontwikkeling gedurende het 
afstudeerproject. Ik wilde dolgraag alles uit mijn afstuderen halen 
wat er in zat, maar soms is dat zelf lastig in te schatten. Deze com
missie heeft mij gestimuleerd en uitgedaagd om tot dit eindresultaat 
te komen. Daarnaast was er Goresta Group - unit Total Engineering, 
mijn afstudeerbed rijf. Ik ben daar begeleid door Sybe de Jong op het 
gebied van het ontwerpproces. Ik ben blij dat ik deze kans heb aan
gegrepen. Oe inspirerende collega's en werkomgeving die ik daar heb 
mogen ervaren is mijn afstudeerproject zeker ten goede gekomen. 

Graag wil ik alle mensen die mij geholpen hebben gedurende dit pro
ces bedanken. Dit geldt met name voor docenten en medewerkers 
van de TUe die mij met raad en daad hebben bijgestaan. Zo heb ik 
docenten van verschillende disciplines kunnen spreken om mijn af
studeerproject te verdiepen. Het afstudeeratelier herbestemming 
van André Walraven vormde mijn vaste basis. Een atelier waar altijd 
op het scherpst van de snede werd gediscussieerd. Ondanks de hef
tigheid van de discussies heb ik dit zeer gewaardeerd omdat dit de 
mogelijkheid creëert om tot de essentie te komen van mijn ontwerp. 
Behalve dat dit nuttige input opleverde, ben ik er als persoon ook in 
gegroeid om met kritiek om te gaan. Natuurlijk waren mijn familie en 
vrienden onmisbaar in deze bijzondere periode, waarvoor mijn dank. 

Cyrille Gijbels 
22 april2010 
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Samenvatting Energiehuis+ 
Momenteel verdwijnen er bijna ongemerkt historisch en architecto
nisch belangwekkende gebouwen. Hoe kunnen deze 'sleutelmonumen
ten binnen de Nederlandse industriearchitectuur' behoed worden voor 
sloop en daarmee toekomst verkrijgen? 

Binnen de Nederlandse industriële architectuur vormt de elektrici
teitscentrale te Dordrecht een bijzonder complex. Doordat zij in ver
schillende decennia tot stand is gekomen, bezit zij een unieke ruim
telijke gelaagdheid. Zij representeert hiermee verschillende fases van 
de industriële architectuur in één gebouwcomplex. 

Het complex is gelegen in een rafelrand van de stad, een industrië
le zone aan de rivier het Wantij. Er liggen grote ambities om het to
tale gebied om te vormen naar een nieuw stuk stedelijk weefsel; de 
Stadswerven. Het Energiehuis vormt een belangrijke schakel binnen 
deze ontwikkelingen. Door het introduceren van het rondje Wantij 
wordt er een analogie getrokken met de historische binnenstad, die 
gekenmerkt wordt door het rondje Dordt. Het principe hiervan is dat 
er een aaneenschakeling is van monumentale panden, die een bezoe
ker inzichten geeft in de historie van de plek. De nieuwe route die ge
vormd word, het rondje Wantij, schakelt diverse type gebouwen aan 
elkaar, zoals het Energiehuis, de Watertoren, het Pompgebouw en 
Schakelstations. Door de route wordt het totale Stadswerven ervaren 
en worden er hernieuwde relaties geschept tussen afzonderlijke ge
bouwen en plekken. 

Er is in de huidige maatschappij een toenemende behoefte aan well
nessbeleving en uit onderzoek blijkt dat er in het gebied van Zuid
Holland een ruime vraag is naar wellness. Het introduceren van de 
functie wellness maakt dat zodoende alle kenmerken van het be
staande gebouw op scherp worden gezet, het begin van schijnbare 
contradicties. Kenmerkend voor het Energiehuis is dat het is opge
bouwd uit tien verschillende afleesbare gebouwonderdelen, waarvan 
zes dominante hallen. Binnen deze grootschaligheid bevinden zich 
nuances, zoals daar zijn de transformatorcellen en de machinepla
teaus. De contradictie ontstaat bij de grootschaligheid van het ge
bouw versus een intieme wellnessbeleving en die van een ongecondi
tioneerd bestaand gebouw versus geklimatiseerde ruimtes. 

Het gebouw wordt op verschillende schaalniveaus opnieuw verbon
den met de plek. Waar zij vroeger elektrische energie genereerde voor 
de omgeving, heeft zij deze rol opnieuw op zich genomen. Zij levert nu 
wederom locaal elektrische energie middels geothermie maar tege
lijkertijd vormt zij regionaal eveneens een bron voor mentale energie, 
namelijk wellnessbeleving. 

De drager van wellness is water en warmte. Water wordt gehaald 
aan de nabij gelegen rivier het Wantij. Het gebouw speelt in op deze 
grootse kwaliteit van de Stadswerven. De geothermiebron genereert 
behalve warmte, tevens koude en elektriciteit. Het rivierwater wordt 
gefilterd en dient als drager voor de aardwarmte die gebruikt wordt 
voor de baden. Zij wordt later gefilterd teruggebracht in de rivier. 



Door het introduceren van een nieuwe lineaire ruimtelijke structuur, 
de corridor, wordt er een geconditioneerde zone gecreëerd die alle 
gebouwonderdelen faciliteert. Het principe van mutualisme wordt 
hierbij gehanteerd, namelijk dat het oude en nieuwe elkaar verster
ken. Het blijven twee afzonderlijk afleesbare gebouwdelen, maar zijn 
tegelijkertijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. De lineaire struc
tuur zorgt dat de hallen in hun volledige ruimtelijk ornaat beleefd 
kunnen worden en genereert nieuwe ruimtelijkheden. De ingreep is te 
herleiden tot het principe van twee nieuwe zones: een semi-gecondi
tioneerde (buiten)zone en een geklimitaiseerde (binnen)zone. 

In de zes hallen van het Energiehuis bevind zich een tweedeling, na
melijk de ketelhuizen en de machinehallen. De corridor bevat alle 
routingen en verbindt daarmee de drie ketelhuizen met elkaar. In de 
ketelhuizen zijn de openbare functies gelegen, een sportgelegenheid, 
expositieruimte en een educatief centrum. In de drie machinehallen 
bevinden zich de thermen. Door op de plek waar vroeger de machines 
stonden die elektriciteit genereerden, verticaal de baden te stapelen, 
wordt er aangetakt op deze historische laag. Door beton door te stor
ten op de bestaande zware fundering en kolommen ontstaat er een 
plug-in die uiteindelijk verbonden is met de corridor. De thermen be
zit hiermee een intieme binnenwereld (geklimatiseerde zone) en een 
open buitenwereld (semi-geconditioneerde (buiten)zone). 

Het specifieke van de thermen is dat zij inspeelt op vier doelgroe
pen die niet na elkaar, maar juist naast elkaar worden gefaciliteerd. 
Hierdoor ontstaat een volledige gelijkwaardigheid van doelgroepen 
en wordt bewust ingespeeld op de locale multiculturele omgeving 
van het Energiehuis. Deze vier doelgroepen betreffen naakt gemengd, 
niet-naakt gemengd, hammam mannen en hammam vrouwen. De in
greep maakt dat alle doelgroepen kunnen ontmoeten in de gezamen
lijke zone die gelegen is in de corridor. 

De nieuwe ingreep is introvert, en nodigt daarmee uit tot ontdekking. 
Zij maakt zich slechts kenbaar aan de omgeving door twee ruimtelijk
heden. Bij de entree etaleert zij zich met een urban window die te
rugkijkt naar het Wantij en bij het plein markeert zij de plek van de 
voormalige schoorsteen middels zicht op de geothermiebron. Deze 
toren vormt de climax van de educatieve route. De introvertheid wordt 
versterkt door de abstractheid van de gevel. Een opgespannen geper
foreerde donkere textiele huid omhult de totale ingreep. Hiermee ver
krijgt zij eigenheid die zich gelijkwaardig verhoud tot de grootschalige 
rauwe industriële hallen. Het interieur van de ingreep is opgebouwd 
uit houtskeletbouw en afgewerkt met wit gebeitste houten delen. 
Hiermee worden intieme, lichte, ruimtes gemaakt die aansluiten bij 
de maat van het individu. 

De houten binnenwereld van de corridor loopt over in de plug-ins. Hier 
ontmoet hout beton. Het waterdichte beton van de plug-in is door
gestort op de kolommen van de voormalige machines en maakt een 
verticale stapeling van baden mogelijk. Hier ontstaat een sculpturale 
ontmoeting tussen houten delen en betonnen vlakken. De ruimtelijke 
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drager voor de plug-in vormt de waterkern. Deze bevat de leidingen 
voor de aan- en afvoer van het Wantij water. Alle plug-ins zijn opge
bouwd volgens het zelfde principe, beneden de warmste baden en 
naar boven toe steeds koelere. De waterkern mondt uit in het irriga
tiesysteem van het groene dak. De beplanting wordt hiermee van wa
ter voorzien en overgroeit langzaamaan de plug-in. Door de introduc
tie van groen in deze industriële hal wordt zij manifest gemaakt. Zij 
kleurt en nuanceert de harde ruimte. 

Het bestaande Energiehuis wordt door de nieuwe ruimtelijke en ener
getische ingrepen getransformeerd tot een specifiek wellness com
plex. Met de focus op energie in de meest brede zin van het woord 
verwordt het complex het Energiehuis+. 

Energiehuis+ biedt antwoord op de vraag hoe een industrieel monu
ment energetisch her te bestemmen is. Zij is een pleidooi voor be
wustwording van de nog aanwezige sleutelmonumenten van de elek
triciteitscentrales om daarmee toekomst mogelijk te maken. 
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figuur 2 elektriciteitscentrale te Arnhem, 
gesloopt 

figuur 2 Search BYte Amsterdam, 
energieproducerend 

figuur 3 Burn out 
gebrek aan mentale energie 

Inleiding 

Het onderwerp van dit afstudeerproject betreft architectonisch her
bestemmen met hoge energieambities. Deze opgave is ontstaan van
uit'verschillende actuele problematieken, waarvan de maatschappe
lijke relevantie mij persoonlijk raakt. 

Aanleidin&Br Problematiek 

Elektriciteitscentrales 
Bij het lezen van het proefschrift met de intrigerenende titel 'Trotse 
Kastelen en Lichtende hallen', van Jan Vredenberg, werd ik geraakt 
door de problematiek van het teloorgaan van bijzondere gebouwen, 
de elektriciteitscentrales. Zij vormen 'sleutelmonumenten' binnen het 
Nederlandse industrieel erfgoed. De historische kwalite iten van deze 
gebouwen worden vaak helaas niet voldoende op waarde geschat, 
waardoor er eerder sloop plaatsvindt dan herbestemming. Door aan
dacht te geven aan één van deze sleutelmonumenten wi l ik laten zien 
dat herbestemming van deze gebouwen juist zeer waardevol kan zijn. 

Na een analyse van het nog aanwezig gebouwpotentieel, gebleken 
dat het elektriciteitsbedrijf in Dordrecht - het Energiehuis - een in
teressante gebouw is als casestudy. Het gebouw vertelt, doordat 
het in verschillende fases is gebouwd, de geschiedenis van de ont
wikkelingen van de elektriciteitscentrales van 1908 tot en met 1929. 
De elektriciteitscentrale Noordendijk te Dordrecht ligt nabij de rivier 
het Wantij en functioneert al sinds 1957 niet meer als elektriciteits
centrale. Sindsdien biedt het onder de naam Energiehuis ruimte aan 
kleinschalige creatieve initiatieven op cultureel gebied. Het gebouw 
is inmiddels zodanig in verval geraakt, dat het noodzakelijk is om tot 
actie over te gaan. 

Duurzaamheidsambities 
De discussie over de impact van de klimaatveranderingen is al lan
gere tijd gaande. Over één ding waren ze het tijdens de klimaattop in 
Kopenhagen eens: de klimaatveranderingen hebben inmiddels zoda
nige vormen aan genomen dat ze niet meer genegeerd kunnen wor
den. Toch is de nieuwbouw die tot stand komt vaak niet op het niveau 
wat we zouden kunnen. Het is immers al mogelijk om energieneutrale 
en zelfs energieproducerende gebouwen te rea liseren. Maar zelfs al 
zou alle nieuwbouw op het hoogst haalbare niveau worden gebouwd, 
dan nog bestaat het grootste deel van onze gebouwvoorraad uit be
staande gebouwen. Vandaar de noodzaak om te kijken naar hoge 
energieambities bij bestaande gebouwen. 
Vanuit mijn ervaring bij mijn afstudeerstage blijkt dat in het huidige 
ontwerpproces duurzaamheid nog nauwelijks geïntegreerd is. Dit 
leidt tot onduidelijkheden over hoe de ambities van de opdrachtgever 
vast te stellen dan wel te verwezenlijken. Dit is een interessante pro
blematiek die aan kan sluiten bij de zojuist gestelde thematiek over 
het realiseren van hoge energieambities. 

Mentale Energie 
Ik signaleer dat de huidige maatschappij erg hectisch is, dit is terug 



te zien in ziektebeelden als overspannenheid en burn out. Vroeger 
nauwelijks erkent, nu bij iedereen bekend. Als tegenhanger hiervan 
ontstaat een groeiende ontspanningsbehoefte. Dit is gebasseerd op 
het idee om als individu geestelijk en lichamelijk weer op te laden om 
weer in de ratrace van het leven mee te draaien. Ik noem dit mentale 
energie en zie hierin interessante analogiën met de bovengenoemde 
thematieken. 

Probleematelllne 
Hoe kunnen de kwaliteiten en karakteristieken van de elektriciteits
centrale worden behouden en waar mogelijk worden versterkt door 
de focus op energie te leggen? 

Doelstelling 
Mijn ambitie is om de problematieken rondom de thema's van de 
elektriciteitscentrales, duurzaamheidsambities en de mentale ener
gie vorm te geven binnen mijn afstudeerproject. Dit heeft geleid tot de 
casestudy van de herbestemming van het Energiehuis te Dordrecht, 
waarbij een nieuw energiegenerend programma zal worden toege
voegd. De hoge energieambities die bereikt willen worden zullen aan
leiding geven tot aanbevelingen voor een duurzamer ontwerpproces. 
Op specifieke schaalniveaus de belangrijkste aspecten benoemen die 
van belang zijn bij duurzaam bouwen. Dit zou een stimulans dienen te 
vormen om duurzaamheid gedurende het gehele ontwerpproces door 
de verschillende partijen te integreren, waardoor duurzaam bouwen 
een manier van denken en bovenal een manier van doen wordt. 

Samengevat is mijn uitgangspunt: 
Een architectonische en bouwtechnisch interessant herbestem
mingsontwerp wat een bijdrage levert aan het duurzaamheidsdis
cours. 

Onderzoeksopzet 
Mijn exploratieve onderzoek heeft in eerste instantie vorm gekregen 
door literatuurstudie en het onderzoeken van referentieprojecten. 
Vervolgens is kennis vergaard door locatiebezoek, interviews met be
trokkenen en/of experts en het deelnemen aan diverse seminars. Ik 
bespreek hier kort de externe contacten met betrekking tot het ge
bouw, de techniek en de functie. 

Om kennis op gebouwniveau te vergaren over het Energiehuis heb ik 
verschillende mensen gesproken. Allereerst heb ik gesproken met 
dhr. Wim de Reus, de gebouwbeheerder van het Energiehuis. Hij ken
de als geen ander het Energiehuis doordat hij daar al tientallen jaren 
werkzaam was. Van hem persoonlijk heb ik een rondleiding gekregen 
en bouwkundige tekeningen mogen ontvangen. Ook heb ik contact 
gehad met Linda Beekhof van de vastgoedafdeling van de gemeente 
Dordrecht. Via haar heb ik een tweede maal het gebouw kunnen be
zoeken en kennis kunnen vergaren. Voor een groter schaalniveau van
wege de plannen voor Stadswerven heb ik de directeur van woning
stichting Progrez, dhr. Wim van der Linden gesproken. Hij was in een 
eerder stadium betrokken bij plannen voor het gebied Stadswerven. 
Tevens was Progrez jarenlang de verhuurder van het Energiehuis, 
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waardoor hij mij eveneens inzicht kon verschaffen in het Energiehuis 
en haar omgeving. 
Verder heb ik verschillende personen gesproken die nauw betrok
ken zijn bij de huidige plannen voor het transformatieproces van het 
Energiehuis zoals de projectleider dhr. Kai Vonk en de projectarchi
tect dhr. John Ruijssenaars. Dit proces van herbestemming is mo
menteel gaande, waarbij het Energiehuis verder vorm zal krijgen als 
grootschalig cultureel centrum. Hier zal ik later nog kort op terug ko
men binnen het stedenbouwkundig plan. Daarnaast heb ik erfgoed
centrum DiEP in Dordrecht bezocht voor de oorspronkelijke tekenin
gen en oude foto's. Dit verschafte mij een mooie blik in het verleden 
van het gebouw en de plek. 

Na de analysefase, waar de potentie van geothermie naar voren is ge
komen heb ik voor verdieping op het vlak van deze duurzame ener
gietechniek heb ik gesproken met dhr. Martijn van Aarssen van het 
bedrijf lF-technology. lk heb met hem mijn opzet voor de geothermie
berekeningen mogen doorspreken. 
Door het bijwonen van het seminar 'Geschiedenis van Aardwarmte in 
Nederland' raakte ik steeds meer thuis in de thematiek. Interessant 
waren de persoonlijke verhalen van mensen die hadden gepoogd al 
jaren geleden geothermie in te zetten in projecten, wat toen nog niet 
lukte. Bij het seminar Energyday 'Geothermal Energy & Energy Stera
ge in the Built Environment' waren verschillende sprekers, zowel 
technische experts als de architect Jon Kristinsson. Ik heb door de 
seminars ervaren dat geothermie nu steeds meer onder de aandacht 
komt bij verschillende disciplines. Daarnaast heb ik verschillende se
minars bezocht die betrekking hadden op verschillende duurzaam
heidsthematieken. 

Met betrekking tot de functie van mijn herbestemmingsingreep, well
ness heb ik om meer inzicht te krijgen in het functioneren ervan ver
schillende sauna's en een hammam bezocht. Door contact te leggen 
met dhr. Wim van Santvoort - eigenaar van Thermae Son - heb ik een 
persoonlijke rondleiding verkregen en hierdoor meer inzicht gekregen 
in de processen die spelen bij een thermencomplex. Aangezien een 
hammam een andere wellness beleving betreft dan thermen, heb ik 
gesproken met dhr. Hans Klomp. Hij is betrokken geweest bij de bouw 
van een hammam in Den Haag. 

Opbouw van het verslag 
In hoofdstuk 1 zal ik mijn fascinaties toelichten. Ze waren de basis 
voor het vormen van de opgave en tevens de drijfveren gedurende het 
hele afstudeertraject. 

Hoofdstuk 2 omvat het onderzoek naar duurzaamheid in het ontwerp
proces. Hier zal worden behandeld welke aspecten een rol spelen in 
de organisatie, op locat ien iveau en op gebouwniveau. 

In het derde hoofdstuk zal ingegaan worden op de duurzame energie
techniek geothermie, met tevens enkele berekeningen specifiek voor 
de situatie bij het Energiehuis. 



Vervolgens bevat hoofdstuk 4 de stedenbouw, waaronder de historie 
van Dordrecht, de analyse van het huidige masterplan en mijn visie 
op het gebied. 

In hoofdstuk 5 wordt het gebouw geanalyseerd en mijn visie toege
licht. 

Het laatste hoofdstuk bevat de toelichting van mijn ingreep en de 
technisch uitgewerkt, waarna ik het verslag afsluit met een reflectie. 

I 
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I 
I duurzame I 

structuur I energie I 
ontwerpproces I technieken I 

I 
I 
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Kopenhagen I Maritime Youth House I PLOT 

Essen I Zeche Zollverein I OMA 

UniversiteitTorante I Fester 

Utrecht I UBU I WielArets 

Fascinatie 
Tijdens ontwerpprojecten is het een constant schakelen tussen ver
schillende schaalniveaus van het gebouw. De begrippen arch itectuur 
en techniek zijn nauwelijks los ervaarbaar. Het volledig één worden 
met een concept, waarbij door in en uit te zoomen het ontwerp con
tinue wordt geoptimaliseerd, fascineert me. Een concept wordt ver
sterkt door de materiaalkeuze. Deze keuze heeft veel impact op de 
nuances van het concept en de uitstraling die het gebouw krijgt. Be
halve de tactiliteit en textuur speelt ook de kleur een belangrijke rol 
bij de beleving. Materialisering is een van de begrippen die kenmer
kend is voor zowel architectuur als bouwtechniek, het laat wederom 
zien hoe verweven de twee begrippen zijn. Enven zo verweven heb ik 
de combinatie van de twee masterrichtingen Building Technology & 
Architecture ervaren. 

Als ontwerper heb ik de idealistische ontwerpinstelling om er naar 
te streven met een ontwerpingreep een positieve bijdrage te leveren 
aan het gebouw en haar omgeving. De nuance Lifespan bij Building 
Technology, maakt hierbij het plaatje compleet. Duurzaamheid inte
resseert me immers in de breedste zin, maar energie in het bijzonder. 
Kijkend naar de huidige stand van zaken op energiegebied, intrigeert 
het me dat het al mogelijk is om energiegenererende gebouwen te re
aliseren. Dit betreft vooralsnog slechts nieuwbouwprojecten, voor mij 
ligt de uitdaging dan ook in de zoektocht naar de mogelijkheden bij 
bestaande gebouwen. 

Duurzaamheid & Architectuur 
Tijdens mijn studie heb ik vakken gevolgd bij andere faculteiten om 
zo het TDO-certificaat (Technologie en Duurzame Ontwikkeling) te 
kunnen behalen. Een van de begrippen die mij intrigeerde was exer
gie - de benutbare energie. Het begrip exergie geeft meer inzicht in 
hoe je met energie om kunt gaan. Door elektrische verwarming vanuit 
het exergie oogpunt te beschouwen, is dit energieverspilling te noe
men, of op zijn minst energie-inefficiênt. Dit aangezien elektriciteit 
een hoogwaardige vorm van elektriciteit is en warmte een laagwaar
dige vorm. Een intelligentere manier om met energie om te gaan is om 
te proberen trapsgewijs van hoogwaardige energie (elektriciteit) af te 
dalen naar laagwaardige energie (warmte). Deze kennis zal ik meene
men bij het energievraagstuk. 

De Cradle to Cradle filosofie inspireert me, aangezien dit in mijn ogen 
de ultieme vorm van duurzaamheid is. Er is echter nog een lange weg 
te gaan voordat we (weer) een Cradle to Cradle samenleving zijn. Toch 
kan ik er nu al niet om heen als ontwerper, want hoe kun je als ont
werper je ontwerp rechtvaardigen als je dit soort duurzaamheidsge
dachten negeert? Het is voor mij een bijzondere ervaring geweest dat 
ik tezamen met dhr. Jacob Voorthuis een artikel heb mogen schrijven 
over deze problematiek. 

Vormgeven wensen 8r behoeftes 
Door goed te luisteren naar de wensen en behoeften van de beoogde 
gebruiker en de juiste vragen te stellen, kan dit het ontwerp vormen. 
Het is uiteindelijk de uitdaging om de behoeften en wensen een stap 



verder te brengen. Zodat er iets gecreëerd wordt wat de verwachting 
overstijgt. 

Hoge energieambities zoals een energiegenerende herbestemming 
vragen vroeg in het ontwerpproces aandacht. Zodat er een integraal 
ontwerp wordt verkregen, waarbij langlopende processen het eind
resultaat niet dwars zitten. Vanuit mijn persoonlijke interesse heb 
ik dan ook met veel plezier gekeken naar het ontwerpproces en aan 
welke aspecten daar al aandacht gegeven kan worden om hoge ambi
ties te verwezenlijken. 

Kopenhagen llnside-out Silo's IMVRDV 
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Structuur 
Om duurzaamheid te integreren binnen een ontwerp is het belangrijk 
dat gedurende het gehele proces - vanaf het eerste idee tot en met 
het onderhoud aan toe- duurzame keuzes worden gemaakt. Door een 
goede structuur wordt het mogelijk om later in het proces een hoog 
ambitieniveau te verwezenlijken. 
Er worden drie niveaus (organisatie, locatie en gebouw) bekeken op 
duurzaamheid en aanbevelingen gedaan om hier verbeteringen in aan 
te brengen. 

Organisatie 
Duurzaam bouwen begint met een goede visie van de gemeente voor 
de toekomstige plannen. In plaats van te focussen op exploitatie de 
focus te leggen op exploratie kan een duurzaam begin worden ge
maakt. 

Gebiedsexploratie is duurzaam, omdat deze werkwijze leidt tot de 
meest geschikte invulling voor een gebied om in ieders behoefte te 
kunnen voorzien nu en in de toekomst, doordat alle actoren gekend 
worden en daardoor alle factoren optimaal geïntegreerd worden. Het 
uiteindelijk resultaat hierdoor is een evenwichtige stadsontwikkeling, 
oftewel ruimtelijke kwaliteit. 

Duurzame gebiedsexploratie is: 
'Een zoektocht naar potenties, kansen, initiatieven, waarden, behoef
ten en gewoonten van een bepaald gebied in dialoog met bij het ge
bied betrokken partijen, waarbij in samenwerking tot een evenwich
tige afstemming tussen de ontwikkeling van economische, sociale en 
ruimtelijke waarden enerzijds en de bestaande gebiedskwaliteiten en 
gebiedspotenties anderzijds gekomen wordt, die leidt tot de optimale 
ontwikkelingen voor dat gebied'. 

De meerwaarden die duurzame gebiedsexploratie kan opleveren: 
* meer draagvlak 
*transparanter en opener proces 
* hoger democratisch gehalte 
*synergie binnen gebiedsantwikkeling/ projecten 
*begrip tussen partijen voor elkaars standpunten 
*vertrouwen 

Om deze meerwaarden daadwerkelijk te realiseren zijn er enkele aan
dachtspunten van belang voor de dialoog gedurende het proces: 
* De gemeente moet haar eigen belangen duidelijk kunnen uitleggen, 
mensen meenemen, kneden en verleiden; 
* In de dialoog wordt van alle partijen verwacht dat ze erkennen dat 
er soms hogere belangen zijn dan hun eigen belangen; 
* De besluitvorming is altijd afhankelijke van de specifieke situatie; 
* Inventariseren wat de specifieke belangen van de partijen zij n, zo
dat ergernissen, angsten, wensen en dromen boven tafel komen; 
* Aan de hand van boven tafel gekomen belangen het krachtenveld 
en de onderhandelingspositie bepalen; 
* Uitleggen welke verschillende belangen er nog meer spelen betref
fende dit project; 

23 

'De gemeente 
moet haar eigen 
belangen duide
Lijk kunnen uit
Leggen, mensen 
meenemen, kne
den en verleiden' 



24 

figuur 4.1 participat ieladder 

infunneren 

L 

*Het afwegingsproces en het besluitvormingsproces toelichten, met 
name met betrekking tot de mogelij kheid om inspraak te hebben (in
spraakverordeni ng); 
*Vertrouwen wekken door openheid en transparantie in het proces; 
*Mogelijkheid geven om te participeren; 
*Bewerkstelligen gematigd gedrag van (potentiële) hindermacht door 
vooruitzicht op 'winst' te bieden of te compenseren voor verlies. 

Om duidelijkheid te scheppen voor de participanten, is er de partici
patieladder (zie figuur 4.1). Hierbij is sprake van verschillende niveaus 
van de participatiegraad: 
*Informeren; op de hoogte houden. (input van betrokkenen wordt niet 
benut) 
* Raadplegen; ervaringen, meningen ideeën geïnventariseerd, ge
meente bindt zich vooraf niet aan de resultaten van deze inventari
satie. 
*Adviseren : betrokkenen geven commentaar en dragen ideeën en op
lossingen aan. 
* Coproduceren ; gezamenlijk wordt de agenda bepaald en oplos
singsrichtingen gezocht en uitgewerkt. De gemeente verbindt zich 
aan de uiteindelijke gezamenlijke besluitvorming. 
* Beslissen; binnen vooraf gestelde randvoorwaarden krijgen bewo
ners en/of ondernemers de vrijheid tot besluitvorming. De resultat en 
van het proces hebben een bindende werking. De gemeente neemt 
het resultaat van het interactieproces over. 

Voor verschillende partijen, die niet gewend zijn om betrokken te zijn 
bij dit soort besluitsvormingsprocessen, zullen verschillende aspec
ten lastig zijn. Bijvoorbeeld de begrippen, maar ook de lange ter
mijn die nodig is om van ontwikkeling tot real isatie te komen. Tevens 
schept de dialoog bepaalde verwachtingen. Als input wordt geleverd 
waar vervolgens niets mee wordt gedaan, zal motivatie voor partici
patie bij toekomstige trajecten afnemen. 

De acceptatie van beslissingen door betrokkenen is essentieel om 
een project te laten slagen. Vandaar dat het belang van de dialoog 
de nadelen ver te boven gaat. Het is vanzelfsprekend dat goed op de 
aandachtspunten dient te worden ingespeeld. 

Duurzame besluitvorming 
Duurzame besluitvorming is complex. Het zit nog niet in ons systeem 
en er worden verschillende eigenschappen vereist. Duurzame be
sluitvorming is een wisselwerking tussen persoonlijk leiderschap en 
het aanpassen van systemen. Er dient continu te worden ingespeeld 
op veranderingen. 

De belangrijke eigenschappen voor goed persoonlijk leiderschap: 
* systeemgericht kunnen denken; het gaat om de dialoog met jezelf 
en met je omgeving. 
* het besluit durven nemen om te gaan staan voor wat je als goed be
schouwt; zeggen wat je doet en doen wat j e zegt. 
*kritisch durven kijken naar de gevolgen van ons handelen, het recht
doen aan principiële gelijkheid voor alle mensen. 



* weten aan te sluiten bij wat er is, passend maken, rekening hou
dend met het tempo en de begrenzingen die anderen hanteren. 

Peter Senge is de grondlegger van 'the learning organization'. Zijn 
boek The Fifth Discipline (1990) beschrijft vijf essentiële disciplines 
(zie figuur 4.2): systeemdenken, persoonlijk meesterschap, mentale 
modellen, gemeenschappelijke visie en teamleren. Het systeemden
ken is volgens hem de hoeksteen van de lerende organisatie. Hieron
der worden de verschillende aspecten toegelicht. 
1. Systeemdenken 
'Een lerende organisatie is een plaats waar mensen voortdurend ont
dekken hoe ze zelf de werkelijkheid creëren. En dus ook: hoe ze die 
kunnen veranderen.' 
2. Persoonlijk meesterschap 
Continu kunnen reflecteren op je visie, deze bij te stellen en te ver
diepen. 
3. Mentale modellen 
Kritisch kijken naar onze eigen denkbeelden, je hiervan bewust wor
den en deze kritisch onderzoeken. Met anderen in gesprek gaan om 
de beelden uit te wisselen en beseffen hoe ze zijn ontstaan en hoe 
(on)waar ze zijn. 
4. Gemeenschappelijke visie bouwen 
Een gemeenschappelijke visie die medewerkers uitdaagt gemeen
schappelijke 'toekomstbeelden' te creëren, maakt dat mensen zich 
betrokken voelen en zich echt gaan inzetten voor de zaak. Mensen 
presteren en leren dan omdat ze het willen. 
5. Teamleren 
'To the Greeks dia-logos meant a free-flowing if meaning through a 
group, allowing the group to discover insights not attainable individu
ally.' 

Door de obstakels aan te pakken die zich kunnen voordoen, wordt er 
een positieve bijdrage geleverd door de in eerste instantie negatieve 
aspecten. 
1. De zwakste schakel; deze als leerstof zien, zal de keten versterken. 
2. Het sluimerend ongenoegen; mentale modellen aanpakken om zo 
nieuw inzichten te ontwikkelen 
3. Ik werk bij ••• ; weten waar het bedrijf voor staat en weten wat je te 
doen staat, leidt tot binding met de organisatie. 
4. Investeren in toekomstvastheid; beslissingen nemen die houdbaar 
zijn in de toekomst. 
5. Verlangen naar verbetering; om te veranderen is de eerste stap het 
te willen. 
6. Return on investment; economische en financiële opbrengst plus 
maatschappelijke (sociale, ecologische en culturele) effecten. 
7. Binnen en Buiten; meer contact met de buitenwereld verbreedt het 
blikveld. 
8. De Leemlaag; verantwoordelijkheid nemen. 

Persoonlijk meesterschap blijkt een belangrijke rol te spelen. Om op 
dit vlak te groeien kan de 'Theory U' (zie figuur 4.3) van Otto Schar
mar (2007) worden gebruikt. Door op zoek te gaan naar de kern van 
waaruit je als leider opereert, is het mogelijk je bewust te worden van 
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figuur 4.4 SMART-doel 

• SpecHiek 

Meetbaar 
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-Realistisch 
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je 'blind spot(s)'. Door deze te herkennen wordt het mogelijk om doe
len te stellen en ambities te verwoorden. Zo wordt meer gekeken naar 
waar ons persoonlijke leiderschap uit voortkomt in plaats van te on
derzoeken wat er in het algemeen onder wordt verstaan. 

Hoge energieambities 
Drs. K.L.A. Beekers heeft de huidige en gewenste situatie geanaly
seerd van de gemeente Amsterdam. Hieruit is onder andere naar vo
ren gekomen dat er in het algemeen twee processen van belang zijn ; 
het gebouwproces en het gebruikproces. Het doel van het gebruikpro
ces is dat het gebouw zo gebruikt wordt door de organisatie dat het 
ook daadwerkelijk aan de omschreven ambities zal voordoen, nu en 
in de toekomst. ln het gebruikproces worden energiedoelen gesteld 
die vervolgens regelmatig gemeten worden, waarna aanpassingen 
aan gedragen/of installaties volgen om tot optimaal gebruik van het 
gebouw te komen. 

Ik zou daar graag een derde proces aan toe willen voegen, namelijk 
het bedrijfsproces. De manier waarop een bedrijf functioneert en zijn 
product en/of service tot stand brengt, heeft namelijk grote invloed 
op onder andere het energie- en materiaalgebruik . 

Het is belangrijk om aan het begin van het proces de begrippen te 
omschrijven en de opdracht in te kaderen. Verschillende vragen die
nen beantwoord te worden: wat is de systeemgrens, wat wordt mee
geteld, waarmee wordt energie verbruikt en hoe wordt dit vastge
steld? 

Systeemgrens 
De systeemgrens kan op verschillende niveaus gelegd worden: op 
gebouwniveau, op wijkniveau, bij gemeentelijke organisatie, de stad 
of zelfs de wereld. Het leggen van de grens op wijkniveau betekent 
bijvoorbeeld dat een wijk energieneutraal kan zijn wanneer er zowel 
energieconsumerende als energieproducerende gebouwen staan. De 
gebouwen zelf hoeven dan niet allemaal energieneutraal te zijn. 

Energiegebruik 
Het is belangrijk vast te stellen of hier alleen het energiegebruik tij
dens de gebruiksperiade van een gebouw, of ook energie die nodig 
is voor bouw en sloop onder valt. Daarnaast is de keuze tussen de 
daadwerkelijk gebruikte energie of het berekende energiegebruik? 

SMART-doelstelling 
Een doelstelling op het gebied van de energieambitie is wel SMART 
(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) te 
maken (zie figuur 4.4). Door de begrippen in te kaderen, wordt de 
doelstelling specifiek en daarnaast is het energiegebruik meetbaar. 

Relevantie 
Van den Dobbelsteen (2004) laat zien dat het energiegebruik van 
kantoorgebouwen verreweg de grootste milieu-impact heeft bij een 
levensduur van 75 jaar. Energiegebruik veroorzaakt 77,5% van de mi
lieukosten, materialen 19,5% en water 3%. Bij beperkt budget is het 



figuur 4.3 Theory U 
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figuur 4.6 biologisch en technologisch 
cyclus Crade to Cradle 

daarom verstandig te investeren in energievraagreductie en energie 
uit duurzame bronnen. Hoewel energiegebruik een veel groter belang 
heeft, is materiaal, dat 19,5% van de milieudruk veroorzaakt toch ook 
niet onbelangrijk. 

Ambitieniveau 
Het bepalen van de ambitie is het vastleggen van waar naar wordt ge
streefd met het gebouw. Om dat te kunnen doen moet eerst bekend 
zijn wat de mogelijkheden zijn en wat de consequenties van de ver
schillende mogelijkheden zijn. Oe opdrachtgever (of het projectteam) 
moet dus een bepaald kennisniveau en referentiekaders hebben. Het 
bekijken van voorbeeldprojecten kan een eenvoudige manier zijn om 
een referentiekader te verkrijgen. Wanneer er sprake is van streven 
naar een energieneutraal gebouw zal moeten worden vastgelegd hoe 
energieneutraal gezien wordt en of de ambitie financieel haalbaar is. 
Omdat dit vrij specialistische kennis is, die de opdrachtgever vaak 
niet bezit, is het verstandig hier een energieadviseur bij te betrekken. 

Oe ambitie zou in iedere ontwerpfase, dus na het nemen van ont
werpbeslissingen, moeten worden getoetst. Bij een faseovergang 
wordt getoetst hoe het er dan voor staat ten opzichte van alle eisen. 
Door dit ook te doen op het gebied van energie, wordt het een be
heersfactor, zoals ook de kosten dat zijn. 

Het is een positieve ontwikkeling dat het mogelijk is om groene 
stroom in te kopen. Echter dit is geen vrijbrief voor onbeperkt ener
giegebruik. Zolang nog niet alle energie duurzaam wordt opgewekt, 
blijft het reduceren van de energievraag uiterst belangrijk, hierbij kan 
het helpen de Trias Energetica (zie figuur 4.5) te volgen. 

Nadat de energievraag zoveel mogelijk is gereduceerd zijn er vier am
bitie niveaus te omschrijven voor de resterende energievraag: 
1. Groene stroom inkopen 
2. Deels zelf opwekken, deels groene stroom inkopen 
3. Volledig zelf opwekken 
4. Meer opwekken dan nodig is voor eigen gebruik 

Aangezien gebleken is dat ook de impact van materialen van belang 
is, dient hier ook rekening mee gehouden te worden. Hier zijn drie 
ambitieniveaus voor opgesteld: 
1. Demontabel; dit creëert de mogelijkheid om de kringloop te sluiten 
en voorkomt vermenging. 
2. Duurzame materialen; zuinig/duurzaam productieproces, recycle
bare materialen. 
3. Cradle to Cradle (zie figuur 4.6); materialen zonder dubieuze addi
tieven. 

Er dient altijd rekening te worden gehouden met de locatie van ma
terialen en producten. Ten eerste omdat transport meestal door mid
del van fossiele brandstoffen tot stand komt en het goed is dit zoveel 
mogelijk te beperken. Daarnaast is het goed voor de locale economie 
als de producten in de omgeving kunnen worden afgezet. 



Realiseren ambitieniveau 
De gemeente kan duurzame gebiedsentwikkeling stimuleren door 
bijvoorbeeld eisen te stellen bij gronduitgifte of door plaatsen aan te 
wijzen voor aquifers (bronnen voor warmte/koude opslag). Momenteel 
is het moeilijk om met meerdere partijen een regeling te treffen voor 
de energievoorziening van een heel gebied, terwijl hier veel voorde
len te behalen zijn ten opzichte van een energievoorziening voor ieder 
gebouw apart. 

Een energieadviseur dient tijdig bij het proces betrokken te worden, 
bij voorkeur al bij het vastleggen van de ambities en het opstellen van 
het programma van eisen. De energieadviseur krijgt een zelfde rol als 
een kostenadviseur. Aan het begin van het proces maakt hij een in
schatting van wat het maximale energiegebruik mag zijn bij een be
paald gebruik. Gedurende het ontwerpproces toetst hij het ontwerp 
en de gemaakte keuzes aan de energiedoelstelling. Dit zal gebeuren 
op basis van berekeningenen/of simulaties. Wanneer het gebouw in 
gebruik genomen is, wordt het daadwerkelijke energiegebruik geme
ten. 

In het Programma van Eisen (PvE) dienen de ambities te worden vast
gelegd. Er bestaan in grote lijnen twee opvattingen over hoe dit vast
gelegd kan worden : 
1. Leg zo precies mogelijk vast welke maatregelen er in het gebouw 
moeten komen. Alleen dan kun je er zeker van zijn dat het er daad
werkelijk komt. 
2. Leg de ambitie zoveel mogelijk vast in prestatie-eisen waaraan het 
gebouw moet voldoen. Op deze manier laat je het aan het ontwerp
team (of bij aanbesteding van ontwerp en uitvoering: de markt) over 
hoe ze tot die eisen komen. Zij zijn immers de specialisten. 

In het ontwerpproces worden casco en inbouw losgekoppeld, om zo 
al te kunnen beginnen met de bouw voordat de inbouw volledig ont
worpen is. Echter wanneer er geen splitsing zou worden gemaakt, 
kan er specifieker op de verwachte energievraag worden ingespeeld. 
Bijvoorbeeld met een innovatief kantoor- en/of !CT-concept. 

Binnen de participerende bedrijven is het belangrijk om een innova
tiegerichte cultuur te creëren; niet te behoudend of voorzichtig als 
het aankomt op vernieuwing en duurzaamheid. Een proactieve in
stelling van de medewerkers, een bewustzijn van het maatschappe
lijk belang van duurzaam bouwen en het delen van kennis en ideeën 
hierover zijn een belangrijke contextuele factor. Daarnaast is com
municatie essentieel voor een goede implementatie en uitvoering van 
het beleid. 

Om in de praktijk tot een laag energiegebruik te komen, dient ener
giezuinig gedrag gestimuleerd te worden. Het energiegebruik dient 
te worden gemonitord en met de resultaten van het monitoren moet 
weer actie ondernomen worden. Daarmee is het een voortdurend pro
ces. 
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Selectiecriteria 
Om bij het samenstellen van het ontwerpteam op ervaring te selecte
ren is niet gewenst. Dit in verband met de vooralsnog beperkte keuze, 
bovendien is benodigde kennis vaak aanwezig bij een andere partij of 
snel op te doen. Voor de installatieadviseur geldt wel dat het belang
rijk is dat hij kennis heeft van geavanceerde technologieën. 
Wat wel een belangrijk selectiecriterium is, is de attitude van team
leden ten opzichte van de ambities van de opdrachtgever en ten op
zichte van integraal ontwerpen. Wanneer ieder teamlid er slechts 
op gericht is de eigen discipline te optimaliseren in het ontwerp, zal 
nooit het meest optimale gebouw worden gerealiseerd. 

Financiering 
In het algemeen kan gesteld worden dat hoe later er in het ontwerp
proces gestuurd wordt op energie reductie, hoe duurder het is. 

De financieringsmethode van Amsterdamse gemeentelijke gebouwen 
maakt investeringen in energiereductie goed mogelijk. Voor bijvoor
beeld een stadsdeelkantoor wordt er geld geleend van de centrale 
stad. Dit bedrag moet in dertig jaar worden terugbetaald . Deze ter
mijnen worden in de exploitatiebegroting opgenomen. Een hogere 
investering kan daardoor weggestreept worden tegen lagere energie
kosten. Investeringen in energiereductie zouden nog aantrekkelijker 
worden als er ook gekeken zou worden naar restwaarde. 

Een vergelijkende studie heeft uitgewezen dat gemeenten waar fi
nanciële regelingen voorkomen om projectontwikkelaars tegemoet 
te komen in de hogere kosten voor duurzaam bouwen, (relatief) meer 
succesvolle duurzame bouwprojecten realiseren. 

Financiële regelingen 
1. Statiegeldregeling 
De projectontwikkelaar krijgt € 5000 per woning terug als ze voldoen 
aan de duurzaamheidseisen, namelijk dat elke woning minimaal een 
7 moet scoren op elk van de zes GPR Gebouw thema's. Helaas keurt 
SenterNovem deze vorm van financiële druk af, op grond van een uit
spraak van de rechtbank van Breda (24 mei 2007). 
2. Verlaging van de grondprijs 
Voorwaarde minimaal een 7,5 op elk thema GPR Gebouw. 
3. Uitstel betaling bouwleges 
Voor bestaande gebouwen die duurzaam worden verbouwd; eis 2 
GPR-punten per thema omhoog. 
4. Verlaging V.O.N. prijs 
5. Subsidieregeling groene daken 
6. Revolving Fund 
Een financiële constructie waarbij een budget wordt vastgesteld dat 
aan een bepaald doel uitgegeven kan worden in de vorm van een le
ning met een lage rente. De aflossingen met rente op deze leningen 
worden vervolgens weer in het fonds gestort, waardoor het fonds 
zichzelf blijft aanvullen en dus kan blijven investeren in nieuwe pro
jecten in de vorm van leningen. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn 
voor het financieren van de onrendabele top van diverse soorten 
bouwprojecten. De constructie is vooral geschikt voor gebouwen met 
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figuur 4.7 13 succesfactoren voor duurzaam bouwen, W/E adviseurs 
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figuur 4.8 Deming-cirkel voor energiezorg lange termijn huurders, zoals scholen of bestuurlijke gebouwen. 

Beleid 
In een aantal gevallen is er sprake van conflicterend beleid of beleid 
dat duurzaam bouwen niet ondersteunt of stimuleert: 
*Tegenstrijdig welstandsbeleid; esthetische versus duurzame rede
nen voor ingrepen. 
* Tegenstrijdig monumentenbeleid; het behouden van de oorspron
kelijke staat beperkt mogelijkheden voor isolatie en/of het vervangen 
van vervuilende materialen (zoals zware metalen). 
* Tegenstrijdig beeldkwaliteitplannen in het stedenbouwkundig be
leid; bijvoorbeeld door geen dakoverstek in het plan op te nemen, met 
als gevolg minder schaduw, een slechtere warmtehuishouding en een 
hoger energiegebruik. 
*Tegenstrijdige volkshuisvestingbeleid; maximale koop- en huurprij
zen beperken mogelijkheden voor toepassen van technologie voor 
energiebesparing en duurzaamheid. 
* Tegenstrijdig grondbeleid; een zo hoog mogelijke winst op grond
verkoop heeft tot gevolg dat de bouwkosten verhogen, terwijl de ver
koopprijs gelijk blijft. Dit gaat ten koste van de kwaliteit. 
* Tegenstrijdig nationaal beleid in het Bouwbesluit; volgens het pu
bliek recht mogen geen hogere eisen gesteld worden dan in het 
Bouwbesluit vermeld staan. 

Fases gebouwproces 
Het afstudeeronderzoek van Marjolein van der Klauw bij W/E advi
seurs heeft geleidt tot 13 succesfactoren voor een duurzaam bouwen 
beleid, zoals weergegeven in figuur 4.7. Daarnaast dienen er binnen 
de fases van het gebouwproces andere factoren benadrukt te worden 
om een energieneutraal gebouw te realiseren. 

Oriëntatiefase 
Het ontwikkelen van een nieuwbouw/verbouwing is een uitgelezen 
kans om kritisch naar het functioneren van de organisatie te kijken. 
Vermaak, 2002: 'Wat voor een organisatie willen we zijn?' (solt-situa
tie) en 'wat voor een organisatie zijn we nu?'. Het doel van de organi
satieverandering is het verschil tussen i st en solt op te heffen. 

Definitiefase 
Het nieuwe kantoorconcept moet de werkprocessen van de organisa
tie ondersteunen. Vaak ook worden meerdere doelen nagestreefd met 
het nieuwe kantoorconcept; bijvoorbeeld tevredenheid werknemers, 
imago organisatie en/of kostenbesparing. Het flex-kantoorconcept 
bespaart vierkante meters, dus bouwmaterialen, inrichtingskosten 
en energiekosten (= kostenbesparing). Een flex-kantoorconcept dient 
wel bij de organisatie te passen, maar vanuit het oogpunt van ener
gieneutraal bouwen is het een goede keuze. Bij een sterke wisseling 
in de bezettingsgraad kan er ook gekeken worden of een deel van het 
gebouw afsluitbaar ontworpen kan worden om zo het energiegebruik 
te beperken 

Energiemanagement 
Met de inbouw worden de randvoorwaarden voor een laag energiege-



bruik gecreëerd. Alleen wanneer het optimale gedrag wordt vertoond 
en de installaties optimaal zijn ingeregeld, is het energiegebruik 
daadwerkelijk zo laag mogelijk. Uit onderzoek van SenterNovem is 
gebleken dat de mogelijkheden voor energievraagreductie voor onge
veer de helft te maken hebben met menselijk gedrag. 
Idealiter wordt energiemanagement ingebed in het reguliere kwali
teitsmanagement. Energiemanagement maakt daarom gebruik van 
de kwaliteitsmanagement methodiek Deming-cirkel. Deze methodiek 
beschrijft vier fases die achtereenvolgens doorlopen worden: plan, 
do, check en act (zie figuur 4.8). 

Plan 
1. Energiedoelen en welk gedrag bij de uitgangspunten kantoorcon
cept en inbouw horen, vaststellen. 
2. Bij ieder gedragsaspect vastleggen wiens verantwoordelijkheid het 
is. 
3. Een communicatieplan opstellen voor het overbrengen van het ge
wenste gedrag op toekomstige gebruikers. 
Do 
1. Het uitvoeren van het plan ; het gewenste gedrag moet geïmple
menteerd worden. Hoe ingrijpender de organisatieverandering, hoe 
langer de implementatie zal duren. 
Check 
1. Het meten van het daadwerkelijke energiegebruik en het gedrag 
van de gebruikers onderzoeken. Alleen zo wordt duidelijk of de ge
stelde doelen ook gehaald worden. 
Act 
1. Analyseren welke doelen niet gehaald worden en waarom niet. 
Hierna kan er een nieuw plan worden opgesteld. 
2. Als de doelen wet gehaald zijn, is het wellicht toch mogelijk de doe
len aan te scherpen. 

Pre-initiatieffase 
* Specifieke doelen voor de korte en lange termijn moeten vastge
steld staan. 
* In het stedenbouwkundig plan dient vastgesteld te staan wat in 
grote lijnen de mogelijkheden en ambities voor duurzaamheid zijn. 
*Financiële programma's moeten beschikbaar zijn en de procedures 
om gebruik te maken van de regelingen moeten vastgesteld zijn. 
* De methode om ambities voor duurzaam bouwen op te stellen en 
resultaten te meten, dient van tevoren vastgesteld te zijn. 

Initiatieffase 
* Er moet een breed gedragen visie op randvoorwaarden (helder wel
ke minimumeisen) voor het project worden aangeleverd, waarin ook 
de ambities voor duurzaamheid van het project duidelijk gecommuni
ceerd worden (SMART-methodiek). 
* Een team dient samengesteld te worden rondom het ontwerpteam 
dat input levert op de mogelijkheden en beperkingen voor duurzaam 
bouwen. In dit team zitten onder meer vertegenwoordigers van de ge
meente en van de uitvoerders/bouwers. Integraal ontwerpen is cruci
aal, omdat in een zo vroeg mogelijk stadium alle betrokkenen op één 
lijn dienen te komen en er een breed gedragen visie opgesteld moet 
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Integraal proces: 
teamleden die 
out of the box en 
over hun disci
pline heen kun
nen denken. 

worden. Dit bespaart onduidelijkheden in het vervolg van het ont
werp- en bouwproces. 
* Er dient vastgesteld te worden op welke tijdsmomenten de voorlo
pige prestaties van duurzaamheid in het ontwerp besproken worden. 

Programmofase 
*Om het integrale ontwerpproces te stimuleren, moet het PvE eisen
stellend - in plaats van voorschrijvend -worden opgesteld. Het ont
werpteam krijgt dan de vrijheid de beste oplossing te vinden, die aan 
de eisen voldoet. 
* Energieadviseur betrekken bij opstellen PvE 
* Ontwerpteam samenstellen: normaal gesproken op basis van be
schikbaarheid, nu op basis van de juiste attitude ten opzichte van de 
ambities van de opdrachtgever en integraal ontwerpen. 

Ontwerpfase 
*Afwijkende fasering ontwerpfase: stap 1 energiefase: variantenana
lyse van de mogelijkheden voor energievraagreductie en inzetten van 
alternatieve bronnen (iteratief proces). 
*Integraal proces: teamleden die out of the box en over hun discipli
ne heen kunnen denken. 
*Na afronding deelfase toetsen op GOTIK én energie. 
* De projectleider dient de voortgang op het behalen van de duur
zaamheidambities op de agenda blijven zetten en de architect en 
projectontwikkelaar te stimuleren om de ambities te halen. 
* De architect dient duurzaamheid te verankeren in het ontwerp en 
de mogelijkheden/beperkingen te bespreken met de gemeente en 
uitvoerders. 
* Indien de ambities onrealistisch blijken, dient een alternatief be
dacht te worden, door bijvoorbeeld een andere dimensie van duur
zaamheid te verbeteren. 

Bestekfase 
*De toegepaste technieken toetsen of ze op energiegebied het meest 
up-to-date zijn. 
*De Europese Richtlijnen kennen twee gunningscriteria; 
1. De laagste aanbieding: de aanbieder met de laagst prijs krijgt de 
opdracht; 
2. De Economisch Meest Voordelige Aanbieding: hierbij kunnen be
halve de prijs ook nog andere criteria meespelen, zoals kwalitat ieve 
eisen. 

De optie om de Economisch Meest Voordelige Aanbieding te kiezen, 
geniet de voorkeur aangezien hierin duurzaamheid of energiereduc
tie is op te nemen als selectiecriterium. Een andere optie zou de Best 
Value Preeurement (BVP) kunnen zijn. In Nederland wordt dit nog 
nauwelijks toegepast, maar in de VS al wel en wordt positief ervaren. 

Bouwvergunningaanvraag 
* Medewerkers van de afdeling milieu dienen vrijblijvende feedback 
te geven op hoe nog eenvoudig verbeteringen binnen het project aan
gebracht kunnen worden op het gebied van duurzaamheid. 
* Na het indienen van een GPR berekening dient deze gecontroleerd 



te worden en dient er feedback plaats te vinden. Dit kan ook aanbe
velingen betreffen over hoe het project nog duurzamer gebouwd kan 
worden. 

Overgang van ontwerp naar uitvoering 
*Door de hoofdaannemer en enkele onderaannemers te betrekken bij 
het ontwerpproces, is de kans op succes in kennisoverdracht groter. 
* Het plannen van een uitgebreide bijeenkomst op het moment van 
de overdracht waarbij alle ontwerpende, begeleidende en uitvoeren
de partijen aanwezig zijn, zorgt voor goede informatieoverdracht. 

Uitvoeringsfase 
*Om de kwaliteit te kunnen garanderen zijn veel controles nodig. Het 
is wellicht noodzakelijk dat hier extra budget voor wordt vrijgehou
den. Inspecties op de bouwplaats door de gemeente (al dan niet be
taald door de ontwikkelaar) vormen de laatste controle op duurzaam
heidskeuzes. 

Opleveringsfase 
Bij het opleveren van de duurzame gebouwen zijn drie vormen van 
communicatie essentieel: 
1. Heldere gebruikershandleidingen voor de bewoners. 
2. Communicatie binnen de gemeente van gerealiseerde projecten 
aan alle betrokken medewerkers. 
3. Externe communicatie in de media (liefst landelijk) van gereali 
seerde projecten. 

Het proces is in werkelijkheid complexer, minder lineair en meer 
iteratief. Deze vereenvoudiging van de complexiteit van het ontwik
keltraject en de samenhang tussen de verschillende factoren, is 
noodzakelijk om een onervaren opdrachtgever inzicht te geven in , en 
ondersteuning te bieden bij het inrichten en beheersen van het ont
wikkelproces (zie figuur 4.9) van energieneutrale gebouwen. 

f iguur 4.9 schemat ische weergave ontwikkeltraject energieneutraal gebouw 
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figuur 4.1 0 procedure maken windkaart 
Locatie- Provincie 

Er zijn verschillende aspecten die een belangrijke rol spelen bij de 
start van een project. Bij nieuwbouw kunnen ze de locatiekeuze beïn
vloeden, bij herbestemming kan het de kansen en (on)mogelijkheden 
van de locatie inzichtelijk maken. 

Windaanbod 
SenterNovem heeft opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een 
windkaart van Nederland (zie figuren 4.10 en 4.1 1), zodat vanaf de 
start van een ontwerpproces de potentie van de locatie inzichtelijk is. 

'De kaarten zijn primair bedoeld voor beleidsantwikkelaars bij het 
Rijk, de provincies en gemeenten en ondersteunen hen bij het maken 
van plannen voor windenergieprojecten. De kaart maakt in een oog
opslag duidelijk waar zich de potentieel windrijke locaties bevinden. 
Daarnaast kunnen beleidsmakers zich gemakkelijk oriënteren op 
locaties waarvan zij de beleidsmatige inpassingsmogelijkheden van 
windprojecten kennen. Ook in communicatie tussen beleidsmakers 
en andere belanghebbenden (bijvoorbeeld projectontwikkelaars of 
omwonenden) over mogelijke windlocaties kunnen de kaarten een 
belangrijke rol spelen. Daarnaast is de kaart te gebruiken voor een 
gemeente of provincie, om geschikte locaties in het kader van de 
BLOW afspraken te selecteren.' 

Zonintensiteit 
Zon ne-energie is een van de bekendste duurzame energietechnieken. 
Echter het rendement is afhankelijk van de zonintensiteit op de be
treffende locatie (zie figuur 4.12). 

Behalve de locatie spelen de omgevingsfactoren van de kavel een be
langrijke rol. De belemmeringshoek dient niet meer dan 16 graden te 
zijn, wil het gebouw de zon ne-energie ten volste kunnen benutten. 

Regenwater 
Om een inschatting te kunnen maken van de potentie van de locatie 
met betrekking tot het benutten van regenwater kan gebruik worden 
gemaakt van de gemiddelde jaarsommenvan de neerslag (zie figuur 
4.10). De hoeveelheid neerslag heeft invloed op de omvang van het 
waterreservoir. Zodoende is het van belang deze informatie mee te 
nemen in de ontwerpfase. 

Geothermie 
Een aantal plekken in Nederland (zie figuur 4.13) is geschikt om geo
thermie te benutten. Het is van belang de keuze voor geothermie 
vroeg in het proces mee te nemen, aangezien de procedure en in
stallatie enkele jaren in beslag nemen. Daarnaast dient het gebouw 
geschikt te zijn voor lage temperatuurverwarming (LTV) en/of hoge 
temperatuurkoeling (HTV). Dit dient meegenomen te worden in het 
ontwerpproces om niet later voor verrassingen komen te staan, zoals 
een energiebron die nog niet kan leveren, terwijl de gebouwen al wel 
opgeleverd zijn. 



t illuur 4.11 windkaart van Nederland 

f iguur 4.12 zonintensiteit in Nederland 
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fi11uur 4.10 reeenintensiteit in Nederland 
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Geothermie is in Nederland nog niet veel toegepast, onder andere 
vanwege de relatief lage beschikbare temperaturen en de hoge inves
teringskosten. Echter in het buitenland is al wel meer ervaring opge
daan met de benodigde technieken en is er eveneens voor Nederland 
wel degelijk potentie voor geothermie. 

Ambities 
Er zijn verschillende provincies die hebben aangegeven dat ze zich 
willen specialiseren in een bepaalde duurzame energietechniek. 
Behalve dat de locatie zich waarschijnlijk goed leent voor de betref
fende techniek, kan dit meer voordelen opleveren. De ervaring kan 
procedures soepeler laten verlopen en wellicht zijn er stimulerings
maatregelen. 

Subsidies 
Er zijn verschillende manieren om subsidie te ontvangen. Het is goed 
van tevoren te weten wat de eisen zijn om subsidie te ontvangen. Dit 
kan van invloed zijn op de haalbaarheid van de duurzaamheidsambi
ties van de opdrachtgever. 

Een voorbeeld is de Energie-Investeringsaftrek (EIA). Verhuurders die 
hun bestaande woningen energiezuiniger maken, kunnen hier via de 
belasting geld voor terugkrijgen. Voorwaarde is dat het energielabel 
van een woning na de renovatie minimaal twee stappen is verbeterd 
of minimaal op label B komt. Per huurwoning mag een bedrag van 
maximaal €15.000 worden gemeld. Gemiddeld levert de EIA ongeveer 
11% belastingvoordeel op. 

Locatie - setting 

Na de keuze van de locatie dient er op een lager schaalniveau geke
ken te worden naar specifieke duurzaamheidsaspecten. 

Type locatie 
Afhankelijk van de locatie van de kavel is er meer of minder in te 
springen op de natuurlijke omgeving. In het afstudeerverslag van Bas 
van de Westerlo worden vijf verschillende typen settings benoemd 
- industrie, platteland, stedelijk, natuur, dorp. Zo zal een ontwerp in 
een natuurgebied het omgevingsniveau zeer zwaar moeten meewe
gen in verhouding tot een stedelijk gebied. Aan de andere kant kan 
een stedelijke omgeving juist meer uitdaging bieden om het schaarse 
groen verder uit te breiden. 

Infrastructuur 
De bestaande infrastructuur - GWE, riolering, mogelijkheden stads
verwarming- bij de locatie dient te worden onderzocht om hier goed 
op in te kunnen spelen. 

Daarnaast speelt de infrastructuur van het verkeer en openbaar ver
voer eveneens een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een duur
zaam project. 

Flora & Fauna 

figuur 4.13 geothermie in Nederland 
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figuur 4.14 biodiversiteit is een van de 
kernpunten van Cradle to Cradle 

figuur 4.15 waterpasserende bestrating 

figuur 4.16 vogelkast 

Door de biodiversiteit (zie figuur 4.14)van de omgeving in kaart te 
brengen, wordt het mogelijk het ontwerp hier op aan te laten sluiten. 
De bestaande ecologische hoofdst ructuur kan tevens versterkt wor
den door bepaalde ingrepen in het ontwerp te verwerken. 

Oppervlakteverhouding groen/overig 
Binnen Cradle to Cradle (C2C) is de indeling van de kavel erg belang
rijk. Het aantal bomen en het aantal vierkante meters gras kunnen 
een bijdrage (afhankelijk van de soort) leveren aan de C02-compen
satie; gras reduceert gemiddeld 2 kg co2 per m2 gras. 

Diversiteit landschap 
Een grote variëteit aan bomen en struiken biedt huisvesting aan 
meerdere diersoorten, maar zal ook het gebied voor omwonenden 
aantrekkelijker maken. 

Culturele historie 
Een ander belangrijk C2C aspect is het behouden en benutten van de 
culturele historie. Dit geldt ook voor de historie in het gebied of kavel 
rondom de bebouwing. Belangrijke groenvoorzieningen mogen niet 
ten kosten gaan van nieuwbouw. 

Authentieke flora 
De setting- dorp, platteland, industrie-, natuur- of stedelijk gebied -
zorgt voor een nuance tijdens het ontwerpproces. Dit bepaalt in grote 
mate of er veel of weinig authentiek flora is waar rekening meegehou
den dient te worden. 

TYpe Bestrating 
Voor de bestrating zal een duurzame afwerking voor de verharding 
van het terrein gekozen dienen te worden. In figuur 4.15 is een voor
beeld weergegeven van waterpasserende bestrating. 

Afstemming op bestaande omgeving 
Het nieuw aan te planten gebied moet volgens Braungart en McDo
nough passen in haar omgeving. Een palmboom hoort niet op Ne
derlands grondgebied en zal dan ook niet passen in de omgeving. Dit 
heeft zowel te maken met de bestaande omgeving als de culturele 
historie van het terrein. 

Realisatie omgeving 
Bij het realiseren van een nieuwe (her)bestemming wordt vaak af
breuk gedaan aan de omgeving. Om de bestaande flora en fauna zo 
optimaal mogelijk te behouden zal ook in de uitvoeringsperiode reke
ning met de omgeving gehouden dienen te worden. 

Dierenhuisvest ing 
Het kan interessant zijn om rekening te houden met de potenti
ele/aanwezige dierenpopulatie. Zo kunnen er vogelkasten (zie figuur 
4.16), bijenkorven, vleermuiskelders of overige voorzieningen in het 
ontwerp worden geïntegreerd. Het levert eveneens een sociaal plus
punt voor de eindgebruiker. 



Behalve naar dierenhuisvesting is er ook te kijken naar elementen zo
als een rivier. Die is bijvoorbeeld in te zetten voor energieopwekking 
of voor de infrastructuur. 

Bodem 
Inzicht hebben in de bodemopbouw en de bodemgesteldheid is van 
essentieel belang om de kwaliteiten te kunnen benutten voor duurza
me energietechnieken. Het kan namelijk in een later stadium proble
matisch zijn als bepaalde aannames niet blijken te kloppen en hier
door de duurzaamheidsambities niet verwezenlijkt kunnen worden. 

Vervulling 
Als in een vroeg stadium bekend is of er sprake is van vervuiling en 
zoja welke, kan hier op verschillende manieren op ingespeeld worden. 

Luchtvervuiling 
Door te kiezen voor bepaalde boom- en plantensoorten (zie figuur 
4.17) kan de lucht gefilterd worden, waardoor fijnstof en andere scha
delijke stoffen verminderd kunnen worden. Afhankelijk van de vervui
ling is de keuze hierop aan te passen. 

Bodemvervuiling 
Het kan voorkomen dat een terrein langere tijd braak ligt voordat er 
met het daadwerkelijke bouwproces wordt begonnen. Als al bekend 
is van welke vervuiling sprake is, kan er middels fytoremediatie (zie 
figuur 4.18) al een begin worden gemaakt met het zuiveren van de bo
dem. 
Indien de bodem ernstig vervuilt is, kan er gekeken worden naar een 
combinatie van grondsanering met het benutten van bodemenergie. 

Watervervuiling 
Volledig passend binnen de C2C filosofie is het gebruiken van water 
en het schoner retourneren. Dit kan interessant zijn indien water uit 
een (vervuilde) rivier kan worden benut. 

Verkaveling 
Een stedenbouwkundig plan is een van de elementen die zelden aan
gepast wordt. De verkaveling verdient dan ook speciale aandacht. De 
oriëntatie is onder andere belangrijk om zonna-energie te kunnen be
nutten. 

Parkeergelegenheden 
Het aantal parkeerplaatsen zorgt voor een grote afname van de op
pervlakteverhouding groen op de kavel en heeft daarom bij een over
maat nadelige gevolgen. Wanneer deze overmaat niet terug te dringen 
is, kan gezocht worden naar een andere oplossing als een parkeerkel
der of dubbel ruimtegebruik. De bovengrondse parkeerplaatsen in on
verhard ofwel waterdoorlatend materiaal uitvoeren heeft de voorkeur. 

Wijkniveau 

Waterhuishouding 
Het opvangen en filteren van (regen)water kan op gebouwniveau, ech-
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figuur 4.17 Robinea Pseudoaccacia Aurea 

figuur 4.18 fytoremediatie middels maïs 
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figuur 4.16 principe warmtepomp 

figuur 4.17 de optimale verhouding 
tussen volume en schil 

figuur 4.18 wadi 

ter het is wellicht interessanter om dit op wijkniveau te ondervangen. 

Warmtepomp 
Dit is individueel mogelijk, maar onderzoek door de Taskforce WKO 
heeft uitgewezen dat het beter is dit op wijkniveau toe te passen. Ie
dere boring is toch een perforatie door verschillende grondlagen wat 
risico's met zich meebrengt. Vandaar dat het de voorkeur verdient om 
met zo min mogelijk boringen, zoveel mogelijk duurzame energie te 
verkrijgen. In figuur 4.16 is het principe van de warmtepomp weerge
geven. 

Wijkontwikkeling 
Het kan interessant zijn een wijk niet meteen helemaal kant-en-klaar 
op te leveren, maar enkele kavels leeg te laten. Met de open kavels 
wordt ruimte gecreëerd om tijdelijke initiatieven toe te laten en de 
wijk laag voor laag zich te laten ontwikkelen. 

Oogstkaart 
2012 Architecten heeft vanuit de gedachte om hergebruik te stimule
ren een kaart gemaakt voor de omgeving Rotterdam. Deze kaart (zie 
figuur 4.19) geeft weer welke materialen waar in de omgeving voor
radig zijn, zodat gebouwd kan worden met lokale materialen. Het 
gebruiken van lokale materialen is tevens terug te vinden binnen de 
Cradle to Cradle filosofie. 

Gebouw - ontwerp 

Hier zal verder worden ingezoomd en zullen duurzaamheidsaspacten 
die van belang zijn bij het ontwerpen van het gebouw aan het licht 
komen. 

Ontwerpaspecten 

Efficiëntie 
De vorm van een gebouw heeft invloed op de verhouding van de in
houd ten opzichte van de schil. Deze verhouding werkt door in de be
nodigde energie en het materiaalgebruik. Zodoende is het nuttig om 
naar een efficiënte vorm te streven (zie figuur 4.17). 

Oriëntatie 
De oriëntatie van een gebouw wordt vastgelegd op het moment dat 
het wordt gebouwd. Daarna kan een gebouw nog wel worden herbe
stemd, echter de oriëntatie zallastig aan te passen zijn. Een welover
wogen beslissing is dan ook geen overbodige luxe. 

Wadi's 
Verharde en onverharde oppervlakten dienen in balans te zijn om 
overtollig water te kunnen laten afvloeien. Wadi's kunnen hierbij een 
esthetische oplossing bieden (zie figuur 4.18). 

Verdiepingshoogte 
Bij de beleving en flexibiliteit van een gebouw speelt de verdiepings
hoogte een belangrijke rol, die niet onderschat dient te worden. 



43 



44 

figuur 4.20 ventilat ie principes 

A: natuurlijke ventilatie 

B: mechanische 
toevoerventilatie 

C: mechanische 
afvoerventilatie 

D: mechanische toe- en 
afvoerventilatie 

C02-neutroal 
Een vereiste binnen de C2C gedachte is het ontwerpen van een ge
heel C02- neutraal gebouw. 

Benutten zonlicht voor verwarming 
Een must binnen de C2C gedachte is het verwarmen van interne ruim
tes met (gratis) zonlicht. Dit vermindert het gasverbruik. 

Warmteterugwinning 
Volgens de C2C gedachte is warmteterugwinning bijna een vereiste. 

Wijze van gosconsumptie 
In principe past gasverbruik niet binnen C2C, vandaar dat het belang
rijk is inzicht te krijgen in waarvoor het gas gebruikt wordt. Echter in
middels zijn er mogelijkheden om 'groen' gas te produceren, zodat d it 
eveneens een oplossing biedt voor de gasvraag. 

Wijze van ventileren 
Volgens de C2C gedachte is de wijze van ventileren een belangrijke 
ontwerpregeL Hier geldt dat volledig natuurlijk de voorkeur verkrijgt 
(zie figuur 4.20). 

Gebruik van de gebouwmosso 
Het optimaal benutten van de massa in het gebouw en het gebruik 
van nachtventilatie wordt volgens de C2C literatuur gezien als nood
zakelijk. 

Waterbesparing 
Er zijn diverse mogelijkheden om waterverbruik te reduceren, denk 
aan waterbesparende douchekoppen, kranen of toiletten. 

Wijze van koelen 
C2C pleitvoor volledig natuurlijk koelen van de ruimten. 

Logetemperatuursysteem 
Het toepassen van een LT-systeem kan ook positieve gevolgen heb
ben op het totale energieverbruik maar is niet per direct C2C. 

Reductie rioolbelasting 
Het nut van een grijswatersysteem en (schoon)waterbesparing is 
tevens reductie van de rioolbelasting. Het loskoppelen van de he
melwaterafvoer van het riool levert verschillende voordelen op; van 
reductie van de rioolbelasting tot het minder belasten van waterzui
veringsinstallaties. 

Morfologie 

Kwaliteit van atrium/ vide 
Een atrium/vide heeft vele voordelen, ook binnen de C2C gedachte. Zo 
kan het niet alleen een technisch doel hebben voor het opwekken van 
natuurlijke trek binnen het gebouw, maar ook heeft het een mogelijk 
praktisch doel voor de sociale eigenschappen die worden gecreëerd 
in een gebouw. 



Hoeveelheid zonlicht 
De oriëntatie van het gebouw en het glaspercentage per gevel die
nen optimaal te worden benut. Daarnaast kan met het ontwerp het 
infiltreren van zonlicht worden gestimuleerd door bijvoorbeeld een 
vloerafwerking welke extra reflecterend is of een bepaalde lichtkoof 
voor een verdere infiltratie van het zonlicht in de ruimte. Daarnaast is 
zoninfiltratie afhankelijk van belendende bebouwing of groen, dit kan 
de opbrengst namelijk drastisch verlagen. 

Flexibel installatieconcept 
Er dient nagedacht te worden over een mogelijke verschuiving van de 
installaties na een functiewisseling. Het heeft de voorkeur om een 
flexibel installatieconcept toe te passen. 

Flexibiliteit van de ruimten 
De ruimteverdeling in het gebouw kan op meerdere manier ingevuld 
worden. Een geheel open verdieping die op alle mogelijke manieren 
kan worden ingedeeld met flexibele wanden of objecten, zorgt voor 
de maximale flexibiliteit. 

Meervoudig grondgebruik 
Een C2C gedachte is het meerrnalig gebruiken van de tootprint van de 
kavel door ruimtes te integreren of door een parkeergarage onder of 
bovenop de functie te plaatsen. 

Levensduur 
C2C heeft te maken met doorlopende cyclussen, ook op gebied van 
materiaal- en elementniveau. Vandaar dat er ook rekening gehouden 
dient te worden met de levensduur van het gebouw en de daarbij ho
rende inbouw. 

Reiniging 
Het gebruiken en uitvoeren van reinigingsmetheden kan schadelijke 
gevolgen hebben. Daarom dient vooraf nagedacht te worden over de 
reiniging van het gebouw en zijn ruimtes. 

Gebouwschil 

Locatie zonwering 
Het gebruik van zonwering wordt gedeeltelijk aanbevolen vanuit de 
C2C gedachte (zie figuur 4.21). 

Oppervlakte vegetatiedak 
Een groen dak wordt interessant vanaf de oppervlakteverhouding op 
het dak tussen groendak en geen groendak van 25 procent. C2C geeft 
zijn voorkeur aan de opties Sedum of Bomen & Struiken als het gaat 
om een vegetatiedak. 

Dubbele huidfaçade 
Een dubbele huidfaçade kan positieve eigenschappen hebben voor 
onder andere oververhitting, geluidsoverlast en/of frisse luchtaan
voer in het gebouw. 
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Glaspercentage 
Vooral100 procent glas op het noorden en zuiden heeft negatieve ge
volgen. In het noorden ontstaat overtollige warmteafdracht, terwijl in 
het zuiden oververhitting kan optreden. 

EPC (Energieprestatiecoëfficient) 
Braungart en McDonough zien de EPC eis als nadelig omdat het in
pakken en verdichten van het gebouw als negatief wordt ervaren bin
nen de C2C gedachte. 

Onderlinge connecties/zichtlijnen 
Niet alleen door een atrium toe te passen kunnen onderlinge zicht
lijnen worden gecreëerd, ook door transparante scheidingswanden of 
vloerdelen kunnen zichtlijnen worden gecreëerd. 

Mogelijkheden zicht naar buiten 
Het zicht naar buiten en het ervaren van licht en omstandigheden die 
zich buiten afspelen, wordt door gebruikers als positief ervaren. 

Luchtkwaliteit 
De luchtkwaliteit in het gebouw dient nauwlettend in de gaten te wor
den gehouden om het sick-building-syndroom te voorkomen. 

Ramen 
Het kunnen openen van ramen op werkplekniveau. Dit kan de gebrui
ker psychisch een positief gevoel van vrijheid geven. 

Kwaliteiten individueel regelbaar 
Het individueel regelen van het binnenklimaat of andere kwaliteiten. 

Hoeveelheid groen binnen 
Een belangrijke sociale factor op gebouwniveau is het feit of er groen 
aanwezig is op de verblijfsvloer. 

Constructie 

Verdiepingshoogte 
Vanuit C2C wordt gesteld dat het gebouw flexibel moet zijn in ge
bruik, ook na een functiewisseling. Door een constructieve overmaat 
ontstaan extra mogelijkheden deze functiewisseling te bevorderen. 
Een minimale overmaat van 40 centimeter wordt als uitgangspunt 
genomen. 

Constructieprincipe 
Het constructieprincipe in het gebouw is in hoge mate bepalend voor 
de flexibiliteit van het gebouw. 

Constructieve overcapaciteit 
Er kan op voorhand een constructieve overcapaciteit worden gegene
reerd in het gebouw. 

Gebouw - materiaalkeuze 



Bij het materialiseren van het ontwerp zijn verschillende duurzaam
heidskeuzes te maken. Er zijn vooralsnog weinig pure Cradle to Crad
le producten beschikbaar, zodoende dient er verstandig omgegaan te 
worden met de nog niet zo duurzame alternatieven. 

C2C-certificering 
McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC) heeft een eigen cer
tificering/methodiek op materiaalniveau om de materialen in een be
paalde categorie te plaatsen (MBDC 2008). De onderverdeling binnen 
deze C2C-methodiek bestaat uit een 'Basic', 'Silver', 'Gold' en 'Plati
num' waardering. Het is zaak om bij een C2C gebouw de materialen 
die worden gebruikt optimaal C2C uit te voeren. 

Zuiver bio- of technosfeer 
Kan het element volledig tot de biosfeer of technosfeer worden gere
kend of is het een combinatie? Indien het een combinatie is, dient het 
geheel demontabelite scheiden te zijn. 

Afwerking 
De afwerking van het element is een belangrijke eigenschap (biolo
gisch, verwijderbaar, geen, milieu belastend, etc.). 

Volgende levenscyclus 
Het is belangrijk te weten wat de volgende stap wordt in de levenscy
clus van het product. Pas als die bekend is weet men wat de gevolgen 
zijn en of ze al dan niet nadelige effecten heeft. 

Transport 
De wijze waarop (vrachtwagen, schip of per trein) de materialen wor
den afgeleverd speelt een rol, waarbij het tevens van belang is dat de 
afstand zo klein mogelijk dient te zijn. 

Vervoersm1ddet CO km 

Trein 0,06 kg 

Schip 0,15 kg 

Vrachtwagen 0,88 kg 

Demontabel 
Het element kan worden gedemonteerd, zodat materialen opnieuw 
kunnen worden ingezet in de technosfeer (of biosfeer) bij zijn volgen
de levenscyclus. 

Prefabricage 
Een voordeel van prefabricage in de fabriek is volgens C2C het ver
minderen van het afvalprobleem. ln de fabriek kan veel minder ver
vuilend worden gewerkt en heeft men minder afvalproducten. 

Lokale grondstoffen 
Voor de productie van alle materialen en het uiteindelijke element 
zijn bepaalde grondstoffen nodig. Er dient nadrukkelijk gekeken te 
worden naar de mogelijkheden met materialen en/of elementen uit 
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In plaats van dat 
het water ver
vuild het gebouw 
verlaat, is het bij 
Cradle to Cradle 
belangrijk dat 
het water wordt 
gezuiverd, zodat 
de kringloop kan 
worden gesloten. 

de directe omgeving. 

Recycling op de bouwplaats 
De mate van recycling op de bouwplaats is eveneens een aandachts
punt. Verschillende containers vragen om extra ruimte op de bouw
plaats, waar bij het ontwerpen van het uitvoeringsplan rekening mee 
gehouden dient te worden. 

Gebouw- Energiegebruik 

Het energiegebruik kan beïnvloed worden door het ontwerp, vandaar 
dat het belangrijk is hier in een vroeg stadium aandacht aan te beste
den. 

Trias Energetica 
Allereerst dient er gekeken te worden naar het beperken van de ener
gievraag. Vervolgens naar hoe deze energievraag op een duurzame 
manier in te vullen is. Indien nodig zal er op een efficiënte manier 
eindige energiebronnen worden toegepast. Het is mogelijk de C02, die 
vrijkomt bij de derde stap, te compenseren. Inmiddels is het al moge
lijk om enkel de eerste twee stappen te nemen, probeer hier dus naar 
te streven. 

1. Energievraag beperken 
*compact gebouw (verhouding geveloppervlak- inhoud, multifuncti
oneel ru imtegebru ik, etc.) 
*toepassen van energiezuinige armaturen (LED, hoogfrequente ver
lichting, etc.); 
* toepassen van warmteterugwinning (WTW); (ventilatie, douchewa
ter, etc); 
* benutten van de thermische massa (wanden, nachtventilatie, etc.); 
*oriëntatie (zuid/ noord, open/gesloten, et c.); 
* benutten daglichttoetreding (verdeling gevelopeningen, verdie
pingshoogte, etc.) ; 
*zonwering (overstek, bomen, etc.); 
* lage temperatuur verwarming (LTV) I hoge temperatuur koeling 
(HTK) (vloer, plafond, etc.); 

2. Duurzame energie toepossen 
*aansluiten op duurzame energiebronnen in de omgeving (warmte-/ 
koudeopslag, stadsverwarming, etc.) ; 
* het gebouw voorzien van duurzame energiebronnen (zonnepanelen, 
windturbines, etc.); 
* voor zonne- en windenergie is het belangrijk dat er zich geen be
lendende bebouwing of groen in de omgeving begeeft, dit kan de op
brengst namelijk drastisch verlagen. 

3. Efficiënt eindige energiebronnen toepossen 
Hieronder staat een tabel met daarin per functie het verwachte mi
nimale en maximale energieverbruik per vierkante meter gebruiksop
pervlak (SenterNovem 2007): 



Functietype Minimaal Maximaal 

Kantoor 44kWh/m2 171 kWh/m2 

Woonfunctie 40kWh/m2 120kWhlm2 

Onderwijs 15kWhlm2 50kWh/m2 

Winkel 25kWhlm2 119 kWhlm2 

Ziekenhuis 44kWh/m2 113 kWh/m2 

Verpleging 40kWh/m2 nkWh/m2 

Door te weten wat het energieverbruik zal zijn en het ontwerp hier zo
danig op in te laten spelen wat betreft duurzame energieopwekking, 
wordt het mogelijk om het gebouw energie te laten leveren in plaats 
van eindige energiebronnen toe te passen. Dit heeft een hoge priori
teit binnen de C2C gedachtegang. 

Gebouw I waterverbruik 

De bewustwording van het waterverbruik en hier op een intelligente 
manier op inspelen kan tot een duurzaam resultaat leiden. 

Waterverbruik 
Door de aanname voor het waterverbruik per persoon per dag van 
circa 127,5 liter kan met behulp van het aantal gebruikers plus ver
blijfsduur in het gebouw worden berekend wat het te verwachten 
waterverbruik zal zijn. Bekend is dat circa 124 liter van het totaal be
stempeld kan worden als grijs water en slechts 3,5 liter als schoon 
water voor voedselbereiding en drinken. Deze gegevens zijn bij het 
ontwerp te gebruiken voor het geschatte grijswater en schoonwater. 
Aan de hand hiervan is het mogelijk om het oppervlak I de inhoud van 
de waterzuiveringsinstallatie te berekenen en deze op te nemen in 
het ontwerp. 

Waterzuiveringsinstallatie 
In plaats van dat het water vervuild het gebouw verlaat, is het bij C2C 
belangrijk dat het water wordt gezuiverd, zodat de kringloop kan wor
den gesloten. Dit water dient dan niet in het riool te worden geloosd, 
dit geldt eveneens voor regenwater. 

Grijswatersysteem 
Het zuiveren van grijswater kan intern geschieden, waarbij slechts 
voor eigen gebruik het water wordt opgevangen en gefilterd. Echter 
soms is het aantrekkelijker om een algemeen grijswatersysteem te 
benutten waarbij collectief water wordt opgevangen en gefilterd. Om 
het geschatte waterverbruik in liters en de oppervlakte/inhoud voor 
de grijswaterfiltering vast te kunnen stellen, dient het geschatte aan
tal gebruikers en hun verblijfsduur per dag in de gegeven functie te 
worden vastgesteld voor het project {niet slechts het landelijk gemid
delde). Mocht er worden gekozen voor een gesloten kringloop dan kan 
de te verwachte inhoud I oppervlakte van respectievelijk een septi
sche tank of rietveld worden berekend. Het totale grijswaterverbruik 
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wordt voor een rietveld vermenigvuldigd met een omlooptijd van vier 
dagen. Vervolgens wordt het vermenigvuld igd met 30 cm diepte wat 
voor een waterzuiveringrietveld gebruikelijk is, waarmee het beno
digde oppervlakte wordt berekend. Voor een septische tank wordt het 
verwachte grijswaterverbruik gedeeld door 1000 liter per kuub, waar
mee de inhoud van de tank kan worden berekend. 

Regenwateropvang 
Afhankelijk van de provincie is de te verwachten neerslag te bereke
nen. Bij het opvangen van het regenwater kan in dorre tijden bijvoor
beeld de omgeving worden besproeid of kan het een buffer vormen 
voor het grijswatersysteem. 

Algemene watervoorziening 
Voor het huisvesten van vissen, eenden en ander waterleven dient 
een watervoorziening aangelegd te worden. 
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figuur 5.1 geothermie in Nederland 
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figuur 5.2 gelaagdheid Nederland 

Geothermie 

Geothermie komt van de Griekse woorden geos (aarde) en thermos 
(warmte). Geothermie, ofwel aardwarmte, in brede zin is het benutten 
van duurzame energie (warmte) van de aarde. Bij dit afstudeerproject 
ligt de nadruk op het gebruiken van warmte uit diepere aardlagen (> 
500 meter). Om de warmte uit de grond te winnen wordt bij diepe geo
thermie gebruik gemaakt van het warme water dat ligt opgeslagen in 
watervoerende lagen (aquifers) in de ondergrond, op diepten waar de 
temperatuur hoog genoeg is om direct of indirect (met een warmte
pomp) te benutten. Deze watervoerende lagen zijn in grote gebieden 
in de ondergrond van Nederland aanwezig (zie figuur 5.1). 

Voor Nederland is een interessant potentieel gelegen in de warme 
watervoerende lagen op een diepte van 500 meter tot 4 km (zie figuur 
5.2). Dit zijn de diepten, waar ook olie en gas wordt gewonnen. Vanaf 
circa 1,8 km in de aardbodem zijn de watervoerende lagen warm ge
noeg om water van 70 oe of meer te produceren, wat kan dienen als 
tapwater zonder gevaar voor legionella. De temperatuur neemt onge
veer 3 oe per honderd meter toe ten gevolge van de geleiding vanuit 
de hete kern van de aarde die zijn hoge temperatuur verkrijgt ten ge
volge van nucleaire activiteit (zie figuur 5.3). Zodoende is vanaf circa 
3 km diepte de temperatuur voldoende om elektriciteit te kunnen 
produceren. 

Geschiedenis 
Heet water is al duizenden jaren bekend en wordt voor verschillende 
doeleinden gebruikt, zoals bij de verwarming van baden (balneologie), 
bij medische behandelingen, voor verwarming van gebouwen, in de 
agrarische sector, bij het kweken van vissen en in de industrie. 

De eerste geothermische energiecentrale is gebouwd in Lardello To
scane in Italië in 1904. Lardello is een geologisch actief gebied wat 
in de Romeinse tijd werd gebruikt als een 'hot springs resort'. Eerst 
lichtte het slechts vijf gloeilampen op door de stoom uit de scheuren 
in de grond te benutten, maar in 1911 werd er een grotere centrale 
in dit gebied geopend. Dit was de enige geothermische elektriciteits
centrale tot na de Tweede Wereldoorlog. Nog steeds produceert deze 
centrale genoeg voor circa één miljoen huishoudens in Italië en vormt 
het bijna 10% van de totale geothermische energie die in de wereld 
wordt geproduceerd. 
In 1921 boorde John D. Grant de eerste geothermische elektriciteits
centrale in de VS in Geysers. Niet erg succesvol aangezien deze vorm 
van energie meer kostte dan andere vormen. Tot er in 1960 een groot
schalige centrale gebouwd - vernoemd naar de Geysers - die 11 MW 
elektriciteit produceerde. In 2000 waren er zelfs meerdere centrales 
in dit gebied met een gezamenlijk vermogen van 683 MWe, het groot
ste complex van de wereld. 
In 1972 is de 'Geothermal Energy Association' opgezet door verschil
lende bedrijven verspreid over de hele wereld. Dertig jaar later werd 
in Nederland de Stichting Platform Geothermie op initiatief van Sen
terNovem opgericht. 
De eerste hybride geothermische elektriciteitscentrale opende in 



1989 in Pleasant Bayou in Louisiana. Deze gebruikte behalve aard
warmte methaan om elektriciteit te genereren. Tien jaar later werd 
er over de hele wereld circa 8.000 MW elektriciteit geproduceerd 
door 250 geothermiebronnen in 22 verschillende landen. De VS pro
duceerde bijna 3.000 MW elektriciteit; meer dan twee keer zoveel als 
de hoeveelheid energie die werd geproduceerd door wind en zon ne
energie. In 2000 waren er in de VS circa 500.000 warmtepompen die 
de warmte van geothermiebronnen wisten te benutten. Ook in China 
wordt veel warmte geothermisch gewonnen, zij het voornamelijk voor 
verwarmingsdoeleinden (ongeveer 2000 MWth).ln figuur 5.4 is de ver
deling wereldwijd te zien van de bijdrage die de verschillende landen 
leveren in 2005. 
De IJslandse warmwater- en elektriciteitsvoorziening worden bijna 
geheel geothermisch gedekt en in Italië (Toscane) wordt bijna 5% van 
de elektriciteit geothermisch opgewekt. In Zwitserland en enkele an
der landen liepen programma's om het gebruik van geothermie te sti
muleren. Echter het ene gebied leent zich beter voor de toepassing 
van geothermie dan het andere. Zo is de Pacific Ocean een van de 
meest geologisch actieve gebieden in de wereld. De landen die aan 
deze oceaan grenzen worden 'the Ring of Fire' genoemd vanwege de 
vulkanische activiteit; onder andere Nieuw-Zeeland, Japan, de Filip
pijnen, Hawai, Alaska en Californië. Ander vulkanisch actieve gebie
den betreffen IJstand (zie figuur 5.5), Kenia, Turkije, Italië en Zambia, 
ze hebben voldoende geothermische energie om er winstgevend ge
bruik van te kunnen maken. Een voordeel voor ontwikkelingslanden
waar overigens ook al verschillende centrales zijn - is het ontbreken 
van een uitgebreid elektriciteitsnetwerk waar fossiele brandstoffen 
de overhand hebben. Bij het vervangen van centrales die werken op 
fossiele brandstoffen door nieuwe duurzame centrales is sprake van 
kapitaalvernietiging. 

Technische aspecten 
Voor de dieptes waarvoor geldt dat het warme water zich bevindt op 
de dieptes waar olie en aardgas gewonnen worden, zijn de technieken 
die nodig zijn om dit warme water aan het oppervlak te krijgen zo
doende dus bekend. Echter bij geothermie spelen andere aandachts
punten de hoofdrol. Ten eerste bevat het geothermische water veel 
zout, waardoor het niet in het oppervlakte water mag worden geloosd. 
Het afgekoelde water wordt daarom terug in de bodem geïnjecteerd, 
wat er tevens voor zorgt dat de druk in de formatie als geheel behou
den blijft. Dit wordt een doublet genoemd. Als er behoefte is aan een 
grotere capaciteit kan er ook gekozen worden voor een triplet. Deze 
bestaat uit twee tappunten en één retourpunt. 
Ten tweede is ieder geothermisch voorkomen verschillend. Het gevolg 
is dat installaties niet 'op wens van de gebruiker', maar 'tailor made' 
op de specifieke geothermische bron moeten worden ontworpen. Het 
rendement kan verschillen, afhankelijk van bijvoorbeeld de hoeveel
heid water of stoom van de bron, de temperatuur en van geografische 
en geologische factoren. 

Als er stoom kan worden gewonnen, kan met stoomturbines elektri
citeit direct worden opgewekt en kunnen elektriciteitsproductie en 
warmtebenutting ook gelijktijdig plaatsvinden. Om verliezen gering 
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figuur 5.3lineaire toename temperatuur 
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figuur 5.5 Nesjavellir, de grootste centrale in IJsland 



te houden, worden installaties meestal dicht bij de warmtebron ge
plaatst. Als stoom wordt benut voor omzetting in mechanische ener
gie, dan is het theoretisch thermisch rendement over het algemeen 
betrekkelijk laag. 
Het Carnotrendement, gedefinieerd als (T, •• ,- T,.,,) I T, •• ,. (tempera
tuurT in K) vormt een theoretische bovengrens. Als de temperatuur 
200 •c bedraagt, is het Carnotrendement, bij een omgevingstempera
tuur van 25 •c, maximaal circa 30%. In praktijk komt het daadwerke
lijke installatierendement nog lager uit en bedraagt hooguit 15%. In 
vergelijking met een conventionele stoomcentrale is deze waarde erg 
laag. Echter in plaats van naar het theoretisch thermisch rendement 
te kijken, is het beter om bij de geothermie te kijken naar de arbeid in 
verhouding tot het exergieverschil, van de hete damp. Exergie is gede
finieerd als de direct benutbare energie, dus de energie die direct in 
arbeid om te zetten of anderszins te gebruiken is. In het exergetisch 
rendement vinden we het 'goed' functioneren van de installatie reëler 
terug, omdat het geringe verschil van T, .. ,- T, .. , hier geen rol speelt. 

Bij veel geothermische velden komt warm of heet water naar boven 
waaruit geen stoom meer kan worden afgescheiden. De enige weg 
om elektriciteit te maken is dan gebruik te maken van warmtewisse
ling met een secundaire, gesloten kring, waarbij een andere stof kan 
worden verwarmd die bij een lagere temperatuur verdampt. Een der
gelijke stof valt onder de Organic Rankine Cycle-stoffen ofwel ORC's'. 
De stof kan worden uitgekozen naar gelang de temperatuur van het 
geothermische water. Andere voordelen bij dit soort installaties zijn: 
dat de inzet van kleine turbines goed mogelijk is, dat het proces
rendement door het gebruik van de goede ORC vaak hoger is en dat 
daarom ook lage-temperatuurwarmte goed kan worden benut. Enke
le nadelen die daartegenover staan betreffen de kosten: de gesloten 
ORC-cyclus is in principe duurder dan een stoom/waterkring en de 
warmtewisselaars zijn tamelijk duur. 
Momenteel is water kouder dan 121 •c niet bruikbaar voor het op
wekken van elektriciteit. Echter door geothermie te benutten voor 
warmte worden andere brandstoffen bespaard. Het directe gebruik 
van geothermische energie vanuit commerciële bronnen is circa 
10.000 MW thermische vermogen in 35 landen over de hele wereld. 
Geothermische elektriciteitscentrales zijn efficiënt, ze produceren 
normaal gesproken meer elektriciteit dan elektriciteitcentrales met 
dezelfde afmetingen die draaien op een fossiele brandstof. 

Financiële aspecten 
Geothermie is een kapitaalintensieve optie, aangezien het ongeveer 
1500 euro per meter kost. Een doublet kost zo al gauw 5 miljoen euro. 
Dat komt mede doordat bij proefboringen vaak wel twee op de drie 
boringen misgaan, bijvoorbeeld wanneer de boorkop opeens op een 
andere bodemlaag stuit, bijvoorbeeld een zout- of kleilaag (zie figuur 
5.6). Of indien de samenstelling van de boorspoeling (om te koelen) 
vooraf niet goed is bepaald, dan kan de kleilaag gaan zwellen en 
de boor daardoor vastlopen. Bij olie en gas is dat nog wel accepta
bel vanwege de hoge opbrengsten, maar als het om heet water gaat, 
moet de boring in één keer goed zijn. Daarom is een goede kennis van 
de ondergrond onontbeerlijk. Vandaar dat van tevoren met seismiek 
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wordt beoordeeld waar moet worden geboord. 

Toch is geothermie financieel interessant ten opzichte van andere op
ties voor duurzame energievoorziening, met name wat betreft warm
televering. Het is wel van belang dat er grote hoeveelheden warm 
water geproduceerd en afgezet kunnen worden, wil het economisch 
rendabel zijn. Voor een rendabele aardwarmte installatie is het nood
zakelijk, dat de watervoerende lagen voldoende doorstroming hebben 
om de benodigde hoeveelheid formatiewater te kunnen produce
ren. Een hoeveelheid van 100m3 per uur wordt vaak als ondergrens 
gehanteerd. Dit impliceert dat er sprake moet zijn van een forse en 
liefst geconcentreerde afzet van warmte (vanaf circa 1500 woningen 
c.q. 3 hectare tuinbouwkas). Warmtelevering met diepe geothermie 
kan op basis van vermeden CO, emissie goedkoper zijn dan wind- of 
zonne-energie als er een match is tussen bovengrondse vraag (vanaf 
circa 3,5 MWth) en locale beschikbaarheid van aardwarmte. 

Een ander voordeel van geothermie is dat het locaal wordt geprodu
ceerd, in hetzelfde gebied als waar het gebruikt wordt. Dit betekent 
dat een land dus geen andere landen hoeft te betalen; alle economi
sche voordelen blijven in het gebied waar de energie wordt geprodu
ceerd. Daarnaast is er bij geothermie nauwelijks sprake van primaire 
energiekosten, maar voornamelijk van energiewinningskosten 

Een in Nederland haalbaar gebleken project betreft het initiatief 
van het tuinbouwbedrijf Van den Bosch in Bleiswijk. Hier wordt wa
ter van 65 •c gebruikt om een kas met tomaten van 7,2 hectare groot 
van energie te voorzien. Inmiddels is er ook een nieuwe kas, die door 
een tweede bron met aardwarmte gevoed zal worden. Van den Bosch 
gaat uit van een terugverdientijd van circa vijf jaar. Voor een project 
met een thermisch vermogen van 4 tot 5 MW, zoals in Bleiswijk, kost 
het aanleggen van de putten 4 tot 6 miljoen euro. Hierin zitten niet 
de kosten van het bovengrondse distributienet. Dit is nodig als ge
bouwen op de bron aangesloten moeten worden. Om deze kosten te 
beperken, moet aardwarmte toegepast worden in de nabijheid van de 
bronnen. Het transport van warmte over grote afstanden is (te) duur. 

Strategisch gezien is met name het aspect van vrijwel volledige los
koppeling van de prijsontwikkeling van fossiele brandstoffen van 
belang. Bij vergelijkbare opties als seizoensopslag van warmte in de 
bodem en bij bodemwarmtepompen is er nog altijd behoefte aan een 
aanzienlijke input van elektriciteit. Deze behoefte aan elektriciteit 
bedraagt circa 30% van de warmtelevering, terwijl dat percentage 
bij diepe aardwarmte op 3% ligt. Dit betekent tevens een 10 maal zo 
hoog co, effect vergeleken met seizoensopslag van energie of bo
demwarmtepompen. 

De nadelen van aardwarmte zijn met name gelegen in de hoge aan
vangsinvesteringen (circa 5 miljoen euro of meer), gekoppeld aan de 
noodzaak tot korte afschrijvingstermijnen. In technisch opzicht gaan 
de installaties 30 jaar of langer mee, maar dit is geen afschrijvings
termijn, waarmee commerciële organisaties in de economische ana
lyses rekenen. 



Een bijzonder knelpunt is, dat er nog geen overheidsbeleid of instru
ment is voor vermeden C02 door aardwarmte. Maar wellicht dat dit in 
de nabije toekomst wel zal worden ontwikkeld, gezien de ontwikke
lingen rondom de C0

2 
problematiek. 

Volgens het onderzoeksbureau Frost & Sultivan bedroegen de ener
giekosten van geothermische energie in 2005 tussen de 50 en 150 
euro per MWh en zal dit in 2010 tussen de 40 en 100 euro zijn. Voor 
2020 voorziet het bureau een daling tot 40 à 80 euro per MWh. 

energ1e:echn1ek kosten 2010 

marktprijs 2,9 à 5,8 ct/kWh 

wind (land) 8,8 ct/kWh 

wind (zee) 13,7 ct/kWh 

zon 30 ct/kWh 

geothermie 5 à 15 ct/kWh 

energ1etechn1ek ram1ng kosten 2020 

marktprijs 6,8 à 8,4 ct/kWh 

wind (land) 6,4 ct/kWh 

wind (zee) 8,2 ct/ kWh 

zon 14,5 à 17,9 ct/ kWh 

geothermie 4à8ctlkWh 

Operationele aspecten 
Belangrijke operationele aspecten zijn de hoge betrouwbaarheid en 
regelbaarheid van de warmtelevering, die bovendien geheel onafhan
kelijk is van externe omstandigheden. Als de putten eenmaal geboord 
zijn, vraagt de bron weinig ruimte en is er geen sprake van hinder voor 
de omgeving. Echter het boren van de bron dient zorgvuldig te gebeu
ren, zodat boorslurrie, koelmiddel en booroliën niet in de bodem te
recht komen en daardoor het milieu schaden. 

Geothermische elektriciteitscentrales hebben in verhouding tot an
dere centrales niet zoveel ruimte nodig om te functioneren. Zo heb
ben ze bijvoorbeeld geen ruimte nodig om brandstoffen op te slaan. 

De verwachting is dat de temperatuur bij de productieput na dertig 
jaar met één graad is afgenomen, waardoor het rendement van de 
geothermische installatie uiteindelijk steeds minder wordt. Echter IF
Technology geeft aan dat bij het ontwerpen van een doublet er zoda
nig op ingespeeld kan worden, dat een geothermiebron toch oneindig 
benut kan worden. 

Nederland 
Bodemwarmtepompen en warmte/koude opslag worden al veel toe
gepast en zijn zodoende al heel normaal in Nederland in tegenstelling 
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tot diepe geothermie. Diepe geothermie is in Nederland nog in de eer
ste ontwikkelingsfase. In de zomer van 2007 is het eerste diepe geo
thermiedoublet in Bleiswijk gerealiseerd en in Heerlen is -in de oude 
mijngangen - in 2008 geboord tot 800 meter (zie figuur 5.7). Dit staat 
in schril contrast met bijvoorbeeld Duitsland, waar onder vergelijkba
re geologische condities inmiddels ongeveer 30 tot 40 grote projecten 
gerealiseerd zijn en de oudste installaties al tientallen jaren in bedrijf 
zijn. In Denemarken en Frankrijk zijn eveneens tientallen installaties 
die aardwarmte produceren uit aardlagen die met Nederland verge
lijkbaar zijn. In Frankrijk zijn twee oliecrisissen (1974 en 1979) aan
leiding geweest om te investeren in geothermie. In Nederland zijn de 
boorkosten vele malen hoger dan bijvoorbeeld in Frankrijk, vanwege 
de voorzichtigheid waarmee geboord dient te worden. Dit in verband 
met mogelijke gas- of oliebronnen. Daarnaast is er wel degelijk in de 
jaren 70 en 80 gepoogd verschillende geothermieprojecten op te star
ten. Echter deze zijn mislukt door de hoge kosten van geothermie in 
combinatie met de dalende energieprijzen. 
Inmiddels zijn de technieken verder ontwikkeld, zullen de prijzen van 
eindige energiebronnen stijgen en gaan CO,-emmissies een belang
rijke rol spelen bij de keuze voor invulling van de energiebehoeftes. 
Kortom ook voor Nederland een kans op de potenties van geothermie 
te gaan benutten. 

Geothermie werd tot voor kort als optie niet meegenomen bij de stu
die naar energievoorziening van nieuwbouw- en tuinbouwlocaties. 
Een oorzaak hiervoor werd onder meer gezien in het ontbreken van 
kennis over geothermie. Geothermie is een energieoptie die samen
werking van diverse bedrijven en kennisinstellingen nodig heeft. Er 
is recentelijk een samenwerkingsverband opgezet onder de naam 
Nationaal Onderzoek Programma Geothermie (NOPG), waarbij Kema, 
IF-Technology, TU Delft, Universiteit Utrecht, Ecofys en Platform Geo
thermie hun krachten bundelen om geothermie ten volste te kunnen 
gaan benutten. Waarbij ook gekeken wordt naar elektriciteitproduc
tie. Bij de TU Delft is het Delft Aardwarmte Project (DAP) van start ge
gaan, met als doel het bevorderen van onderzoek en verdere ontwik
keling, op welk gebied en welke wijze dan ook, met betrekking tot het 
winnen en gebruik van aardwarmte en al het geen daarmee verband 
houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. De TU Delft heeft een ver
gunning verkregen voor het campusterrein en een gebied eromheen. 
Hierdoor hoeven geïnteresseerde bedrijven geen vergunning meer 
aan te vragen, maar kunnen middels het DAP de mogelijkheden van 
aardwarmte onderzoeken en waar mogelijk benutten. Vooralsnog ligt 
de focus bij dit project nog enkel bij warmte en nog niet bij elektri
citeitsproductie. Wellicht dat dit nog verschuift naarmate de kennis 
hierover toeneemt. 

Potentie 
In 2003 waren er in de wereld in 26 landen aardwarmtecentrales met 
totaal een elektrisch vermogen van ruim 7500 MWe. Het wereldwijde 
thermische vermogen is echter met meer dan 15 000 MWth ruim twee 
keer zo groot. 
Op wereldschaal is aardwarmte na waterkracht en biomassa de 
derde bron van duurzame energie. Wat betreft Nederland zit er meer 

figuur 5 .7 boren van de putten voor het project in Heerlen. 
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aardwarmte in de bodem dan gas, olie en kolen. Zodoende heeft geo
thermie in Nederland dus ook de potentie om in een goed deel van de 
warmtevraag voorzien. TNO schat dat een miljoen huizen (25PJ/jr) in 
2020 verwarmd kunnen worden uit geothermie (NOVA, 2008). 

Vooruitzichten 
Een techniek die wellicht voor Nederland interessant kan zijn, is En
hanced Geothermal Systems, hierbij wordt water onder hoge druk in 
hete rots (de zogeheten Hot Dry Rock, HOR)- die niet erg waterdoor
latend is - ingespoten. De hoge druk en temperatuur maken dat er 
breuken ontstaan, waarlangs het water naar de winningsput stroomt. 
HOR-warmte kan zowel voor elektriciteitsproductie als voor warm
tewinning worden benut. Hierdoor zal geothermie op grotere schaal 
kunnen worden toegepast. De boorgaten van een dergelijke installa
tie zijn vaak meer dan 3 km diep. Veel van het onderzoek is geologisch 
van karakter en concentreert zich op het creëren van lokale breuken 
in het gesteente op grote diepte (zogeheten fracturering) om door
stroming op grote diepte mogelijk te maken. Daarvan hangt namelijk 
de rentabiliteit van een dergelijk installatie volledig af. 
Pillotprojecten worden onder andere in Texas en in de Vogezen uit
gevoerd. Ander onderzoek concentreert zich op de winning van heet 
zout water uit poreus gesteente op grote diepte. Voor de Belgische en 
Nederlandse situatie is een dergelijk systeem een goede mogelij k
heid. Men spreekt weliswaar niet van HOR, omdat de meeste diepe 
formaties hier sedimentair zijn, maar de techniek is vergelijkbaar. 

Een andere ontwikkeling die het rendement van geothermie kan ver
hogen is de ontwikkeling van de Thermo Acoustic Power generator, 
oftewel TAP. De TAP versterkt een geluidsgolf door deze door een re
generator te sturen, waarin warmteoverdracht plaatsvindt. Een deel 
van de energie die normaal van de warme kant van de regenerator 
naar de koude kant zou lopen, wordt omgezet in akoestisch vermogen 
(geluid). De golfamplitude kan zo tot tien procent toenemen, waar
door - met een gelijkblijvende snelheid - het vermogen van de golf 
eveneens toeneemt. De geluidsgolven worden vervolgens in een line
aire generator omgezet in elektriciteit: een membraan zet de golf om 
in een trilling, die via een elektromagnetische spoel stroom opwekt. 
Uiteindelijk kan op die manier tien procent van laagwaardige warm
te omgezet worden in elektriciteit. De investering wordt geschat op 
drieduizend euro per kWe. Voorwaarde voor het verkrijgen van een zo
danig vermogen is dat er een temperatuurverschil van tenminste 100 
oe voorhanden is om stroom op te kunnen wekken. Het maakt niet uit 
hoe hoog de absolute temperaturen zijn, wat TAP flexibel inzetbaar 
maakt. 

Concluderend 
Behalve financiële en technische aspecten mee te nemen, is het goed 
om andere belangrijke punten aandacht te geven. De klimaatveran
deringen beginnen hun invloed uit te oefenen op onze leefomgeving. 
Fossiele brandstoffen zullen opraken, maar tot die tijd een negatieve 
impact hebben op de klimaatveranderingen. Wellicht moeten we gaan 
bedenken wat een rechtvaardige samenleving is en wat een goede 
toekomst ons waard is. Volgens 'The Theory of Justice' van John Rawls 



zou iedereen vrij moeten zijn om hun eigen goed na te streven, mits 
dit niet ten koste gaat van anderen. De manier waarop we nu onze 
energiebehoefte na streven voldoet hier in ieder geval niet aan. De 
vraag is dan eigenlijk niet meer of geothermie financieel aantrekkelijk 
is, maar wat wij ervoor over hebben om een goede toekomst tegemoet 
te gaan. Geothermie is geen universeel antwoord op de energievraag, 
maar het kan zeker in specifieke gevallen een aantrekkelijk alterna
tief zijn voor andere duurzame en niet-duurzame bronnen. 

(1] De Rankine-cyclus is een theoretisch thermodynamisch kring
proces. Stoomturbines, maar ook allerlei media in warmtepompen, 
doorlopen kringprocessen die op de Rankine-cyclus lijken. Deze me
dia zijn meestal koolwaterstoffen, vandaar de naam Organic Rankine 
Cycle-stoffen of ORC's 
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Het Energiehuis zal warmte, koude 
en elektriciteit gaan Leveren aan 
de nieuwe bebouwing van Stads
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voorzien worden van energie . 



66 

Berekening bron 

Bron 
Er wordt aangenomen dat de bron een debiet van 180 m'l uur kan ha
len. Het water wat van een diepte van 5 km wordt opgepompt zal een 
temperatuur hebben van circa 170 •c. Voor de temperatuur van het 
water nadat het door de verdamper is geweest zal 110 •c zijn. Hier
mee wordt ~r = 170-110 = 60 •c (= 60 K). 
De warmtecapaciteit van water is 1,1 JIK en de dichtheid van water 
bedraagt 1000 kglm'. 
Het vermogen wat de geothermiebron dan kan leveren, betreft: 
(180 x 1,1 x 60) I 1000 = 11,88 MW 

Turbine 
Het rendement van de turbine is 16%, waardoor er 1,9 MW elektri
citeit kan worden geleverd. Bij 8000 uur productie levert dit 15.200 
MWhljr. 
In het proces van elektriciteitsopwekking blijft er circa 10 MW energie 
over in de vorm van warmte, dit kan in de winter worden benut door 
middel van lage temperatuur verwarming. 
In de zomer zal deze warmte afgevoerd dienen te worden. Hiervoor is 
het water van het Wantij te benutten, zodoende is een koeltoren niet 
nodig. 
--> 1,9 MW elektriciteit 
--> 10 MW warmte (LT) 

Absorptiekoelmachine 
De temperatuur van het water, nadat het voor elektriciteitopwekking 
is benut, bedraagt 
110 •c. Het water met deze temperatuur is nog bruikbaar voor de ab
sorptie koelmachine, waarbij de temperatuur zal afnemen tot 75 •c. 

T,oo,- T, •• , = 110-75 = 35 K 

(180 x 1,1 x 35) I 1000 = 6,9 MW 

Het rendement van een absorptiekoelmachine is 70 %. Dit betekent 
dat er circa 4,9 MW koude geproduceerd kan worden. De overige 2 
MW komt wederom als warmte vrij. Op het moment dat er behoefte is 
aan koude, zal er minder behoefte zijn aan warmte. Wel is er altijd een 
basisbehoefte, deze basisbehoefte is te verhogen door bijvoorbeeld 
in de nieuwbouwwoningen hotfill aansluitingen te plaatsen voor (af) 
wasmachines. 
--> 4,9 MW koude 
--> 2 MW warmte (Ln 

Bestaande woningen 
De temperatuur van het water bedraagt nu nog 75 •c. Aangezien het 
water getransporteerd dient te worden zal voor de berekening 65 •c 
worden aangehouden. Dit is warm genoeg om bestaande woningen 
mee te verwarmen en te benutten voor warm tapwater. 

T,..,,- T, .. , = 75- 45 = 30 K 



(180x 1,1 x30)/1000 = 5,94 MW 
--> 5,9 MW warmte (HT) 

Totaal 
--> 1,9 MW elektriciteit 
--> 12 MW warmte (LT) 
--> 4,9 MW koude 
--> 5,9 MW warmte (HT) 

--> 15.200 MWh/jr elektriciteit 
--> 96.000 MWh/jr warmte (LT) 
--> 55.200 MWh/j r koude 
--> 32.000 MWh/j r warmte (HT) 

Voornamelijk wat betreft de lage temperatuur warmte is er nog een 
groot verschil tussen vraag en aanbod. Er zijn echter nog verschillen
de nieuwe gebouwen gepland in het gebied die niet zijn meegenomen 
in de berekening, maar die wel de mogelijkheid hebben om hierbij aan 
te sluiten. Aangezien het nieuwe gebouwen betreft is lage tempera
tuurverwarming hier zeker een goede optie. 

Voor de piekbelasting zal een biogasketel dienen, zo kan de geother
miebron optimaal worden benut. 
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Jaarbelasting/duurkromme 

100% 

80% 
warmte 
behoefte 

------------------------------ -1---------
~ 

------------------------------ ------ --- --

geothsmie 

-100C 
figuur 5.8 Jaarbelasting/duurkromme 
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c apac1te1te~ MW capac1te1: MW 
totaal bron 

warmteLT 4,68 12,00 

warmte HT 3,65 5,90 

koude 4,92 4,90 

elektriciteit 1,55 1,90 

Schatting energiegebruik op basis van aangenomen vollasturen 

capac1te1ten MW vollasturen!Jr MWhJC 
totaal 

warmteLT 4,68 960 4.492 

warmte HT 3,65 960 3.504 

koude 4,92 720 3.542 

elektriciteit 1,55 4250 6.585 

capac1te1t MW draa1uren/J' MWhiJr 
bron 

warmteLT 12,00 8000 96.000 

warmte HT 5,90 8000 47.200 

koude 4,90 8000 39.200 

elektriciteit 1,90 8000 15.200 

n- nieuwbouw h - herbestemming. b- bestaand, LT- lage temperatuur. HT- hoge temperatuur 
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figuur 5 .9 trapsgewijze benutt ing geotherm ie 

1,9 MW elektriciteit 

10 MW warmte (Ln 

170 ° c 
turbine 2 MW warmte (LT) ..... 

4,9 MW koude .. 
--

absorptie koelmachine 

5,9 MW warmte (HT) 

bestaande woningen 

170 ° c 
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warmte 
40°C 

koelwaterpomp 

turbine 

verdamper 

grondwater 

12MW 

SMW 

warmte 
40°C 

12MW 

koude 
16°C 

Energiehuis 

warmte 
40°C 

absorber 



nieuwe woningen 

rivier het Wantij 
voor afvoer overtollige 
lage temperatuur warmte 
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Stedenbouw 
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Situatie kaart 1917 

L 



Historie Dordrecht 
De stad Dordrecht ontstond aan het riviertje de Thure te midden van 
veenmoerassen. De oorspronkelijke naam van Dordrecht is Thure
drith. Dit betekent "doorwaadbare plaats in de rivier Thure". In 1220 
verkreeg Dordrecht stadsrechten en mag zich daarom de oudste stad 
van Holland noemen. 

Het verkrijgen van het stapelrecht, in 1299, luidde de Dordtse Gou
den Eeuw (1350-1450} in. Het stapelrecht betekende dat alle goede
ren die over de Lek en Merwede werden vervoerd in Dordrecht op de 
markt moesten worden gebracht. Dordrecht sloeg bijna vier en een 
halve eeuw lang (1367-1806) volgens exclusief recht de munten van 
Holland en was in 1450 met 9000 inwoners de grootste stad van het 
graafschap. 

Karakteristiek voor Dordrecht is dat ze een zeehaven heeft, terwijl 
de afstand tot Hoek van Holland, gemeten over de Oude Maas en de 
Nieuwe Waterweg, 54 kilometer bedraagt. Geen enkele andere plaats 
in Nederland die zo ver van zee ligt heeft een zeehaven, toch leggen 
jaarlijks een kleine duizend zeeschepen deze route af. 

In de veertiende eeuw werd de stad naar zowel de noordwestzijde als 
naar de zuidoostzijde uitgebreid . Omstreeks het midden van de veer
tiende eeuw werd de grootste omvang van de stad bereikt, die vervol
gens door middel van een stadsmuur werd geaccentueerd. Hoewel de 
stad in latere tijden nog wel enkele uitbreidingen heeft gekend, is dit 
toch in de kern de huidige historische binnenstad. 

De Sint-Elisabethsvloed van 1421 maakte korte metten met het 
grootste eiland waarvan Dordrecht deel heeft uitgemaakt en wierp de 
stad letterlijk terug op zichzelf. Dordrecht heeft zich als een eilandje 
weten te handhaven, omdat de stadsmuren als dijk fungeerden. 

In de achttiende eeuw was Dordrecht haar handelspositie groten
deels kwijtgeraakt aan Amsterdam en Rotterdam. Begin negentiende 
eeuw was Dordrecht nog steeds een eiland en verkeerde het groten
deels in een isolement. De industrialisatie zorgde voor een nieuwe 
opleving, al heerste er ook grote armoede onder de bevolking. Te
genwoordig is Dordrecht weer ontsloten. Door aanslibbende grond is 
het eiland rond de stad flink gegroeid en het wordt door bruggen en 
tunnels met het vasteland verbonden. De stad telt, mede door de an
nexatie van de gemeente Dubbeldam in 1970, tegenwoordig 120.000 
inwoners. 
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ontwikkeling Stadswerven 

1717 1894 

1959 1988 

De gemeente Dordrecht wil het gebied rondom het Energiehuis gaan 
aanpakken, zodoende is hier het masterplan 'Stadswerven' voor op
gesteld. Een interessante vraag is hoe het Energiehuis en enkele an
dere monumentale gebouwen een positieve bijdrage kunnen leveren 
aan het plan. 

'Binnen het gebied neemt het Energiehuis een bijzondere positie in. 
Het is een stuk industrieel erfgoed dat zich leent voor hergebruik en 
een waardevolle toevoeging vormt aan het scala van monumentale 
stedelijke binnenru imtes in Dordrecht.' 
Stedenbouwkundig plan (2004) stedenbouwkundigbureau Palmboom 
& Van den Bout 

Analyse 
De Drechtsteden ontlenen hun eigenheid aan hun ligging in het land
schap van majestueuze deltarivieren. De Dordtse binnenstad heeft 
een unieke positie, omdat die in het rivierenlandschap ligt. Hetzelf
de geldt voor de Stadswerven. Oude foto's tonen een int rigerende 
en delicate balans tussen land en water: een inspiratiebron voor het 
nieuwe plan. De Stadswerven liggen vlakbij, maar ook enigszins ter
zijde van de binnenstad. Het water van het Wantij is van een andere 
orde dan dat van de grachten en havens in de binnenstad. Het is een 
relatief brede rivier, die deel uitmaakt van het grote deltalandschap 
(de Biesbosch). De sfeer van de Biesbosch is voelbaar tot op de punt 
waar Wantij en Merwede samenvloeien. De Stadswerven vormen 
daarom geen letterlijk verlengstuk van de binnenstad, maar moeten 
er wel een heldere relatie mee aangaan. De combinatie van centrale 
en perifere karaktertrekken worden opgevat als de krachtbron van 
het gebied. Het kent heel verschillende sferen, die allemaal voortbor
duren op de prachtige ligging aan het water. 

Lijnbaan/Enecogebied 
Het leidend motief voor het gebied Lijnbaan/Eneco is de aanslui
ting bij de binnenstad. De kades van de binnenstad worden doorge
zet langs het Want ij: vanaf de Merwekade en de nieuwe brug over de 
Riedijkshaven tot aan de Oranjelaan. Vanaf deze kade is het gebied 
in zijn geheel in allerlei gedaantes te overzien. Langs de kade is een 
nieuwe bebouwingswand voorzien met woningen die georiënteerd zijn 
op het water en met een begane grond ("plint") die ruimte biedt aan 
publiekstuncties of werk-aan-huis. Het hele gebied tussen de nieuwe 
kade en de Noordendijk moet een aantrekkelijk woongebied worden 
dat aansluit bij de binnenstad. In dat kader is het gewenst om ook 
de aantrekkelijkheid aan de binnenzijde van het Lijnbaangebied te 
verhogen. Hierbij moet worden gedacht aan (geleidelijke) vervanging 
van (delen van) de bestaande bebouwing en het introduceren van een 
ruim plantsoen of een insteekhaven in het midden van het gebied. 
Binnen het gebied neemt het Energiehuis een bijzondere positie in. 
Het is een stuk industrieel erfgoed dat zich leent voor hergebruik en 
een waardevolle toevoeging vormt aan het scala van monumentale 
stedelijke binnenruimtes in Dordrecht. Er is een scala aan culturele 
instellingen en verenigingen gevestigd, dat nog zal worden uitgebreid. 
Daarom wordt ook rekening gehouden met een fysieke uitbreiding 
(verdubbeling) van het complex. 



Kop van de Staart 
Het leidend motief voor de Kop van de Staart is de bijna alzijdige ori
entatie op het water, op de samenvloeiing van Wantij en Merwede. 
De west- en oostpunt van deze landtong krijgen een bijzondere uit
werking. Op de westelijke punt is, als een groene tegenhanger van 
het stenige Groothoofd, een park voorzien (het Puntpark), samen met 
een nieuw theater (of een ander bijzonder gebouw dat een culturele 
functie vervult op het niveau van de Drechtsteden), en een levendige 
horecavestiging met terras. Gebouw, park en terras vormen een blik
vanger aan het drierivierenpunt, en bieden vanuit de stad een nieuw 
uitziehtspunt op de rivieren en de Drechtsteden. 
Door een ruime opzet wordt de toegang tot het gebied beter herken
baar, en ontstaan rondom de driesprong aantrekkelijke locaties voor 
regionaal georiënteerde gebouwen en functies. Zij vormen landmarks 
aan de landzijde van het gebied. De Maasstraat vormt de middenlijn 
van de landtong. Hij loopt van de driesprong naar het Puntpark, langs 
de zuidelijke insteekhaven van de voormalige werf de Biesbosch. Hij 
wordt begeleid door bebouwing met ruimte voor publieksgerichte 
functies of woon-werkcombinaties op de begane grond. Ten noorden 
van de Maasstraat ligt een vrijwel aaneengesloten stadsbuurt met 
kleine straten die allen direct uitzicht bieden op de Merwede. Langs 
de Merwede zijn steigers voorzien voor fast ferry, watertaxi en cruise
schepen. Zij vormen vanuit de regio de belangrijkste entree tot het 
gebied over water. 
Ter hoogte van het theater geeft de geplande brug over het Wantij 
aansluiting op de binnenstad voor fietsers, voetgangers, de kleine 
binnenstadsbus en voor nooddiensten. Naast de brug is ruimte voor 
aanlegsteigers voor veer- of rondvaartboten naar de binnenstad of 
naar de Biesbosch. Ter hoogte van de scheepshal van de voormalige 
werf de Biesbosch geeft een nieuwe brug voor voetgangers aanslui
ting op het Watertorenterrein en omgeving. 
In dit gebied is nadrukkelijk een intensieve bebouwing voorzien met 
ruimte voor publieksgerichte functies op de begane grond en een 
menging van wonen, werken en hotel daarboven. Voor de voorma
lige Biesboschhal wordt gedacht aan een bestemming in de mari
tieme sfeer, in combinatie met bijvoorbeeld een educatief/recreatief 
"science-centre" rondom het thema water. De kleine landtong tussen 
insteekhaven en Wantij is grotendeels toebedeeld aan maritieme bui
tenactiviteiten (opknappen van schepen etc.) en kleine horeca (bier
tuin onder de populieren). 

Watertorengebied 
Het Watertorenterrein. 
Tussen de intensief bebouwde delen van de Kop van de Staart en 
het Lijnbaan/Eneco-gebied, vormt het Watertorenterrein een groen/ 
blauwe oase: een relatief open gebied met gespreide solitaire bebou
wing zoals de Watertoren, het Pompgebouw etcetera, aangevuld met 
nieuwe (woon)bebouwing die los in het groen staat of juist sterk aan 
het water gebonden is. De open terreinen zijn ingericht als publiek 
toegankelijke, collectieve of openbare tuinen en/of vijvers. De histo
rische gebouwen krijgen een bijpassende publieksgerichte functie, 
bijvoorbeeld een hotel en/of restaurant. Het groene en open karakter 
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Noordendijk vroeger 
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Impressie masterplan Stadswerven Palmboom & Van den Bout 
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van het Watertorenterrein sluit aan bij de sfeer van de Biesbosch (via 
Wantijpark/Dordtwijkzone etc.). Het verhoogt de aantrekkelijkheid 
van de nieuwe stedelijke gebieden er omheen (uitzicht en uitloop). Via 
voetgangersbruggen over het doorgetrokken Vlij en over het Wantij is 
het Watertorenterrein opgenomen in een wandelcircuit dat alle on
derdelen van Stadswerven aandoet. 

Samenvatting 
In het Masterplan Stadswerven gaat een nieuwe ruimtelijke struc
tuur gepaard met een functionele visie op de wijze waarop zich hier 
voor Dordrecht een nieuwe stedelijkheid zal ontwikkelen. Het plan
gebied ligt prachtig aangesloten op de hoofdinfrastructuur van de 
stad en heeft daarom de potentie de oostkant van de binnenstad een 
nieuwe stedelijke impuls te geven. Daarom is de eerste premisse voor 
het slagen hiervan een passende aansluiting op die binnenstad, met 
name voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) en hoe de au
tomobilist hier op weg naar de binnenstad voetganger kan worden. 
De positionering van een nieuwe brug voor langzaam verkeer op de 
Punt van het schiereiland is cruciaal: hiermee is het gebied via de 
Riedijkshaven direct aangesloten op de binnenstad, die nu op loop
afstand komt te liggen voor de nieuwe bewoners en bezoekers. Hier
door is de locatie nog meer geeigend voor een stedelijke levenssfeer, 
gekenmerkt door een compacte bebouwing en stedelijk interieur, en 
functies met een stedelijke betekenis aan bijzondere openbare ruim
ten. Daarbij komt het Wantij nu echt in het hart van het plan te lig
gen, als een 'binnenmeer' waar zich verschillende activiteiten kunnen 
nestelen. Bij de aanlanding van de brug op de kop zal een horecaclus
ter met een waterplein komen waardoor deze plek een attractie voor 
de hele stad wordt. Rond de zuidelijke insteekhaven zal een commer
cieel cluster samen met havenactiviteiten de waterkant activeren. 
Hierbij wordt de Biesboschhal gereconstrueerd als hart van het ge
bied. 
Het Wervenpark wordt een groene ru imte met de residuen van de 
werven, waaraan ook ruimte voor een nieuwe stedelijke functie mo
gelijk wordt. Rond de culturele voorzieningen in het Energiehuis is 
ruimte voor een openbaar parkeerhuis en een basisschool. Langs 
de hoofdroutes zullen de panden in hun plinten ook werkfuncties of 
praktijkruimten op kunnen nemen. Het Urban Flood Management 
(UFM) program-ma is een integraal deel van het plan en heeft tevens 
geleid tot een bijzonder pilotproject met onder 
andere waterwoningen aan het Wantij. De openbare ruimte is de ba
sis voor het onderscheiden van afzonderlijke woonbuurtjes die ieder 
een eigen karakteristiek hebben. Parkeren vindt plaats zowel ver
diept voor bewoners, als in de openbare ruimte waar dit ruimtelijk 
kan en met name voor bezoekers wenselijk is, zoals aan de Merwe
dekade en de insteekhaven, waarmee ook de openbare ruimte wordt 
geactiveerd. 
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1. Dordrecht 
* de Drachtsteden maken onderdeel uit 
van het Deltalandschap 
* Dordrecht heeft een unieke ligging aan 
hetwater 
* de binnenstad en de stadswerven lig
gen in de delta ipv achter een dijk 
* de locatie stadswerven ligt terzijde van 
de binnenstad 
* stad en landschap, land en water 
vloeien in elkaar over 

2. Wantij als koppelstuk 
* het Wantij vormt het hart van het plan: 
alle onderdelen zijn daar omheen ge
groepeerd 

3. De Kop van de Staart 
*De nadruk ligt op samenvloeiing van de 
Merwede met het Wantij 
* Het gebied krijgt openbaar karakter 
* De sfeer en het karakter vormen een 
echo van de Biesbosch 
* Het gebied staat in contrast met het 
Groothoofd 
* Er ontstaat een samenhang door sa
menspel van verschillende plekken en 
landmarks 

4. Puntpark, theatertuin 
* Een nieuw park ligt aan het einde van 
de wereld maar middenin de stad 
* Een nieuwe brug legt de verbinding 
met de stad en komt uit bij de punt 
* Het park krijgt een gecultiveerde, tuin
achtige inrichting 
* De theatertuin is continue en open
baar toegankelijk 

5. Parklaan 
* de parklaan wordt gevormd door de 
Merwedestraat en Oranjelaan 
* in oostelijke richting vormt de laan de 
verbinding met de regio 
* bij de toegang naar de punt van de 
Staart komt een ruime driesprong in de 
vorm van een rotonde 
* langs de parklaan liggen gebouwen op 
prominente zichtlocaties 

6.Werfpark 
* Op de voormalige overblijfselen van de 
scheepswerf ligt het werfpark 
• De dynamiek van de rivier heeft invloed 
op de inrichting van het park 
• Vanaf de rotonde is een doorzicht via 
het werfpark naar de rivier 
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7. Theaterplein 
* Aan het eind van de Maasstraat ligt 
het theaterplein 
*Vanaf de Lijnbaan komt op het plein de 
aanlandingvan de brug uit 
* In de plint van het gebouw op de hoek 
met de Maasstraat komen publieks
functies 

8. Theater als landmark 
* De entree van het theater richt zich op 
het Wantij en het theaterplein 
* Het theater vormt de beindiging van 
de bebouwing (weefsel) op Kop van de 
Staart 
* Het theater ligt in het puntpark, de 
theatertuin 
* Het theater café 'zorgt voor' het punt
park 
* Trappartijen naar het Wantij vormen 
een tribune en een link met het water 
* Zowel 's avonds als overdag straalt het 
gebied een ontspannen levendigheid uit. 

9. Chateau d'eau 
* het voormalige pompgebouw kan als 
restaurant dienst doen 
* de watertoren als hotel 
* tuinen in de voormalige waterbassins 
dienen ter verpozing en worden benut 
als watertuinen of voor het verbouwen 
van groenten en kruiden 

10. Energiehuls 
* het Energiehuis wordt een gebouw 
voor jongeren en cultuureducatieve pro
gramma's 
* daarnaast zijn andere delen uitbreid
baar voor derden 
* een insteekhaven legt de verbinding 
tussen een nieuw plein voor het Ener
giehuis en het Wantij 
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het Dordtse huis 
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Visie Stadswerven 
In het masterplan van Palmboom & Van den Bout kan ik me in principe goed vin
den. Het is dan ook zonde om te merken dat de gemeente het geld niet beschik
baar weet te maken voor een plek met zoveel potentie. Dit heeft tot resultaat dat 
bij de verdere uitwerking van het masterplan sprake is van een verschraling. 
Er zijn enkele punten binnen het plan waar ik me niet in kan vinden. 

Energiehuis 
Ik begrijp vanuit de huidige culturele activiteiten de stap naar de uitbreiding op 
dit gebied. Echter zoals tevens wordt omschreven in het plan, zal er op de punt 
van de Kop van de Staart een openbare functie komen in een gebouw met een 
extrovert karakter. Een theater is een goede combinatie met andere culturele ac
tiviteiten. Daarnaast biedt nieuwbouw de kans om optimale ru imtes te creëren, 
onder andere wat betreft akoestiek. Inmiddels is inderdaad gebleken dat er heel 
wat kosten gemoeid zijn bij het geschikt maken van het Energiehuis voor deze 
functie. Daarnaast wordt het Energiehuis omringd door woonwijken, waardoor 
extra ingrepen noodzakelijk zijn om overlast te voorkomen. Het grote programma 
vraagt meer van het gebouw, nameliJk een verdubbeling. Dit heeft grote impact 
op de beleving van het oorspronkelijke complex. De bestaande configuratie van 
de verschillende volumes zal zodanig veranderen dat dit mijn inziens de groots
heid van het gebouw teniet zal doen. 

Bebouwingshoogten 
Zoals in de render te zien is, worden er grote bouwblokken geplaatst aan de zuid
zijde van het plangebied. Dit heeft tot gevolg dat de monumentale panden in het 
niet vallen bij de imposante nieuwbouw. Dit vind ik totaal niet gewenst, mijn me
ning is dat de bestaande gebouwen juist goed de ruimte moeten krijgen om hun 
historische waarde Uit te stralen en gebied te definiëren. Dit betekent niet dat ik 
vind dat dit plan enkellaagbouw dient te bevatten. De noordzijde biedt namelijk 
wel de ruimte voor een hogere bebouwingsdichtheid, daarnaast is er aan die Zijde 
geen sprake van lage woningbouw, zoals aan de zuidzijde wel het geval is. 

Brug Puntpark-Groothoofd 
Een connectie tussen het Puntpark en het Groothoofd wordt geforceerd door 
hier een brug te plaatsen. Het Groothoofd kent een heel eigen karakter en het zal 
sterker zijn het Puntpark hier los van te houden. Dat hiermee een connectie met 
de binnenstad mogelijk zou zijn. betwijfel ik ten zeerste. Momenteel wordt het 
parkeerterrein bij het Energiehuis gebruikt om te parkeren en middels een bus 
naar de Dordtse binnenstad te gaan. Natuurlijk is het mogelijk om de binnenstad 
te voet te bereiken, maar de vraag is of de connectie op deze manier tot stand 
moet komen. Volgens mij is het sterker om de kwaliteiten te zoeken in het nieuwe 
programma binnen Stadswerven en de monumentale panden die van openbare 
functies zullen worden voorzien. 

Persoonlijke invulling bovenstaande punten 
De invulling van het Energiehuis zal 1n de volgende hoofdstukken verder wor
den toegelicht. Het gebied achter het Energiehuis zal zich kenmerken door het 
behoud van een karakteristieke loods en het toevoegen van nieuwe bebouwing 
die verwijst naar vroegere bebouwing. Verder zal er een aanlegplaats voor de wa
terbus met bijbehorende faciliteiten worden geplaatst, waardoor een vervoers
knooppunt wordt gecreëerd: (water) bus, fietsroute, wandelroute, parkeren. 
Het kantoor zal worden herbestemd tot een school met daaromheen laagbouw. 
Aan de noordzijde zal met een hogere dichtheid worden gebouwd. 
Door een brug in het verlengde van de Biesboschstraat te plaatsen is het moge
lijk een 'rondje Wantij' te creëren. De historische laag binnen dit plangebied die 
wordt gevormd door enkele industriële panden worden zo aaneengeschakeld, 
waartussen nieuwe bebouwing een n1euw aanvulling vormt op dit gebied. 
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1. Loods 
2. Urban Playground 
3. Toevoer Wantij water 
4. Parkeerplaats 
5.Waterbus 
6. Het Wantij 
7. Energiehuis+ 
a. School 

--- ---
I 
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foto's huidige situatie 

links: Noorzijde, CN 111 en CN 11 
rechts: Entree popcentrale 
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foto's huidige situatie 

links:CN 11 
rechts: CN I (geen dak) 
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Analyse Centrale Noordendijk 

Centrale Noordendijk I (CN I) 
Van 1908 tot 1910 is het eerste deel van de Centrale Noordendijk ge
bouwd. Het pand is ontworpen in zakelijke baksteenarchitectuur met 
ijzeren kappen. 
De grote complexen uit de periode tussen 1890 en circa 1915 beston
den uit twee parallel geplaatste vleugels: het ketelhuis en de machi
nehaL [1] Dit is tevens te zien bij CN I, het ketelhuis en de machinehal 
hebben dezelfde architectonische opbouw en zijn parallel tegen el
kaar aan geplaatst. 
De zware bewegende delen van de machines, die bij grote vermogens 
tot trillingen leidden, hadden tot gevolg dat het vermogen werd ver
deeld over een aantal, zwaar gefundeerde, machines. 

Centrale Noordendijk 11 (CN 11) 
Deze centrale had een nieuwe bedrijftechnische opzet - de kolenge
stookte 'Überlandzentrale' - de ketelhuizen stonden nu haaks op de 
machinehallen. Dit was nodig omdat bij de steeds grotere centrales 
het verschil in lengte tussen ketelhuizen en machinehallen problema
tisch werd. Voor één machine waren verscheidene ketels nodig. Hoe 
meer machines men plaatste, hoe groter dus het verschil in lengte 
van de hallen werd. Daarom werd een machinehal voortaan tegen de 
kopwand van een ketelhuis geplaatst: zo kreeg men een meer com
pacte plattegrond. [1] 
Het wordt duidelijk dat bij de Centrale Noordendijk gehinkt is op twee 
gedachten. Enerzijds de nieuwe bedrijftechnische aanpassingen van 
de plattegrond, wat ertoe heeft geleid dat het ketelhuis haaks op de 
machinehal staat en de transformatorcellen zijn verplaatst naar de 
andere zijde van de machinehaL Anderzijds is er getracht aanslui
ting te zoeken bij de architectuur van de hallen van CN I, terwijl juist 
rond deze tijd kolommen hun intree deden die dragende gevels ver
drongen. Verschillende kleinere ramen boven elkaar zijn hierdoor niet 
meer noodzakelijk. Echter door hier wel voor te kiezen, wordt er voor 
meer eenheid gezorgd met CN I. Echter later is er tijdens een verbou
wing toch besloten dat dit niet 'eerlijk' is en zijn er dus uiteindelijk 
wel grote verticale raamopeningen geplaatst, passend bij de con
structieve keuze. 

Centrale Noordendijk 111 (CN 111) 
Bij CN 111 is eveneens een verbeterslag gemaakt op bedrijfstechnisch 
gebied; een plat dak maakte een beter ventilatie via de ramen moe
lijk, doordat geen warmte in de nog bleef hangen. 
De draagconstructies van de hallen en die voor de opstelling van de 
ketels zijn van ijzer gemaakt. Dit betekent wat betreft de constructie 
voor de ketel en verandering ten opzichte van de voorgaande ketel
huizen, waar nog betonnen fundamenten zijn toegepast. 
Ook al grenzen de hallen aan elkaar, een van de uitgangspunten was 
dat de gebouwen onafhankelijk van elkaar werden geconstrueerd. 
In de jaren twintig maakte het ijzervakwerk als goedkope, doelmatige 
ingenieursbouw in Nederland een grote bloei door. 
Deze constructie maakte het mogelijk om grote gevelopeningen te 
creeëren, waardoor betere werkomstandigheden voor de arbeiders 
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ontstonden. Tevens gaven de hoge ramen buiten uitdrukking aan de 
enorme binnenruimte van de machinehal en het ketelhuis. 

De schaalvergroting zorgde voor de behoefte aan koelwater, hiervoor 
werd de Wantij ingezet, waardoor het niet nodig was speciale koelto
rens toe te passen. 

Tevens werd de haakse plattegrond verdrongen door een nieuw type, 
waarbij de hallen weer parallel stonden. Dit was mogelijk geworden 
door ontwikkelingen in de ketelbouw. In plaats van lange rijen ketels 
kon men nu enkele grote stookinstallaties bouwen, waardoor de leng
te van de ketelhuizen ongeveer gelijk werd aan die van de machine
hallen. 

hallen GENERIEK 

1 rnKhlne pll.tNU 3wand 4blnn<n ·b ..... 5 bltonnen kobmmen 

hallen SPECIFIEK 
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Uitgangspunten 

Als nieuw programma wil ik graag functies toevoegen die in figuur
lijke zin energie genereren voor de gebruikers, waarbij ik rekening zal 
houden met het gebouw en zijn omgeving. Dit energiegenererende 
programma zal bestaan uit zowel passieve als actieve functies. Het 
contrast tussen deze functies zalleiden tot het opnieuw opladen van 
het gebouw. 

Energie speelt bewust een prominente rol binnen dit ontwerp, echter 
dit wordt ingezet als middel om het doel, de architectonische verrij
king van het gebouw, te bereiken. 

De elektriciteitscentrale die het ooit was, wordt nu het Energiehuis+, 
een icoon voor zowel de architect uur van elektriciteitsbedrijven als 
voor (duurzame) energie. 

Energiehuis 
De elektriciteitscentrale in Dordrecht is in verschillende fasen ge
bouwd: Centrale Noordendijk I (CN I) 1908-1910, Centrale Noordendijk 
11 (CN 11) 1915-1920 en Centrale Noordendijk 111 (CN 111) 1928-1929. Dit 
betekent dat het functioneren van het gebouw driemaal opnieuw tot 
een geheel heeft moeten leiden van gebouwen met elk hun eigen de
taillering en ornamenten. 
Echter een ieder die niet op de hoogte is van deze driedeling zal het 
gebouw nog anders bezien. De eenheid die ontstaat door de keuze 
voor baksteen en het metselwerkverband het kruisverband - Noors 
verband enerzijds en de tien verschillende massa's met elk een eigen 
karakter anderzijds, zorgen voor een complex geheel. 

Wat is kenmerkend voor dit gebouw? 

eenheid 
-schaal 
de grote schaal van de verschillende massa's zorgen voor een geheel 
t.o.v. kleinschalige bebouwing in de omgeving 
-materialisering 
door de verschillende massa's allen in baksteen uit te voeren ontstaat 
eenheid ondanks verschil in detaillering 
-interactie 
in het gebouw is er sprake van verbindingen van de ene ruimte naar 
de andere waardoor binnenin het gevoel van eenheid ontstaat tussen 
de verschillende ru imtes. 

verschil 
buiten tien verschillende massa's met elk eigen detaillering en orna
menten. 

introvert 
ondanks dat er volop glas wordt toegepast heeft het gebouw toch een 
ingetogen en introvert karakter. 



relatie gevel functie 
de gevels geven enig inzicht in de ruimtes die erachter liggen; hoge 
hallen of vloeren. 

twee gezichten 
de zuid- en westgevel zijn het visitekaartje van het gebouw, gelegen 
aan de doorgaande weg de Noordendijk en de Biesboschstraat. 
de noord- en oostgevel zijn de zijdes met veel ingangen, wat meer on
rust oplevert in het gevelbeeld. Aan deze zijdes werd gewerkt. 

ingrepen 
behalve de ingrepen door de grote uitbreidingen kent het gebouw 
meerdere littekens door kleinere ingrepen. 

energieproducerend 
letterlijk: geothermie 
figuurlij k: mensen energie geven. 

Q • OORSPRONKEU.I<E.MCHrTECT\JUR AANGETAST 
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rexchtssboven: 
Elektriciteitscentrales van voor 1960 

linksonder: 
Van de circa 56 centrales zijn er circa 32 
gesloopt. 

rechts: 
De gebouwen die in 2003 nog aanwezig 
waren; hiervan zijn verschillende elek
triciteitscentrales verbouwd of er zijn 
delen van gesloopt, waardoor de oor
spronkelijke architectuur is aangetast. 
Zodoende zijn er slechts 12 overgeble
ven, waarvan de oorspronkelijke archi
tectuur nog wel in goede staat aanwezig 
is. 

_j 
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Ketelhulzen 
A educatief centrum 
B geothermie I expo 
Copslag 
0 waterzuiveringlnst. 
E machines 
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Machinehallen 
G thermen naakt 
H hammam man 
I hammam vrouw 
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l thermen niet-naakt 
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K sauna (transforrnatorceflen) 
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Corridor met plug-Ins 
01 entree 
02 hal 
03 balie 
04 kantoor 
05 thermen trappenhuls 
06 thermen kleedNimte 
07 thermen baden 
08 keuken 
09 studlel\limtl! 
10 geothermiebron 
11 ma55110e 
12 sport kleedNimte 
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13 sport kantine 
14 buitenterras 
15 thermen restauntnt 
16 thermen bllblotheek 
17 thermen ontmoeting 
18 thermen restau ntnt 
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Ketelhulzen 
A educatief centrum 
B geothermie I expo 
Copslag 
D waterzuiveringinst. 
E machi';/V 
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Machinehallen 
G thennen naakt 
H hammam man 
I hammam vnouw 
J thennen niet-naakt 
K sauna (transfonnatoncellen) 

Kantoor/Lab 
L buurthuis 
M congresruimte 
N personeelskantine 
0 dansschool 
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Corridor met plug-Ins 
01 entree 
02 hal 
03 balie 
04 kantoor 
05 thermen trappenhuis 
06 thennen kleedruimte 
07 thermen baden 
08 keuken 
09 studieruimte 
10 geothenniebron 
11 massage 
12 sport kleedruimte 
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13 sport kantine 
14 buitentenras 
15 thermen restaurant 
16 thermen bilbiotheek 
17 thermen ontmoeting 
18 thermen restaurant 
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Ketelhulzen 
A educatief centrum 
B geothermie I expo 
Copslag 
D waterzuivertnginst. 
E machines 
F sporthal 

Machinehallen 
G thermen naakt 
H hammamman 
I hammam vrouw 
J thermen niet-naakt 
I< sauna (transfoiTTIIIIDrcellen) 

Kantoor/ Uib 
L buurthuis 
M congresruimte 
N personeelskantlne 
0 dansschool 
P kantoor 

Corridor met plug- Ins 
01 entree 
02 hal 
03 balie 
04 kantoor 
OS thermen b'llppenhuls 
06 thermen kleedruimte 
07 thermen baden 
08 keuken 
09 studieruimte 
10 geothermiebron 
11 massage 
12 sport kleedruimte 

13 sport kantine 
14 bultenterras 
15 thermen restllu111nt 
16 thermen bllblotheek 
17 thermen ontmoeting 
18 thermen restaurant 
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Ketelhulzen 
A educatief centrum 
B geothennle I expo 
Copslag 
D water"zulverlnglnst. 
E machines 
F sporthal 

Machinehallen 
G thennen naakt 
H hammam man 
I hammam vrouw 
J thermen niet-naakt 
K sauna (transformatorcellen) 

Kantoor /Lab 
L buurthuis 
M congresnJimtl! 
N personeelskantlne 
0 dansschool 
P kantoor 

Corridor met plug-Ins 
01 entree 
02 hal 
03 balie 
04 kantoor 
05 thermen trappenhuls 
06 thennen kleednJimte 
07 thermen baden 
OB keuken 
09 studlenJimtl! 
10 geothennlebron 
11 massage 
12 sport kleednJimte 

13 sport kantine 
14 buitenterras 
15 thermen restaurant 
16 thermen bllblotheek 
17 thennen ontmoeting 
18 thermen restaurant 
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Opbouw Programma 
De icoontjes geven ieder een on
derdeel van het gebouw weer. 

1. Geothermie & Water 
De geothermiebron levert water 
met een temperatuur van 170 •c, 
de turbine wekt hier elektriciteit 
mee op, de absorptiemachine 
koude en de overige warmte wordt 
middels een warmtewisselaar be
nut. Deze machines zijn gepositi
oneerd in de geothermiehal, het 
ketelhuis van CN 11, centraal in het 
complex van het Energiehuis. 
Het water uit het Wantij wordt ge
zuiverd en voorziet middels zicht
bare waterkernen de verticale ba
den van water. 

2. Entree 
De entree wordt gekenmerkt door 
de ingreep die hier zichtbaar naar 
buiten treedt, waaronder het wa
ter stroomt. Bij de balie openbaart 
zich een hogere ruimte met volop 
licht vanuit de geothermiehaL 

3.Loop 
De educatieve route maakte een 
loop langs de geothermiebron en 
de verschillende machines. Tevens 
biedt het educatieve centrum de 
ruimte tot verdere ontdekkingen 
op duurzaamheidsgebied. 

4.Kantoor 
Het oorspronkelij ke kantoorge
deelte van CN I zal worden ontslo-

2 

ten door de corridor. De ruimtes 3 
zijn te verhuren als kantoorruimtes 
of voor congressen en dergelijken. 

4 
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5.Sport 
Het sportgedeelte bevindt zich 
voornamelijk in CN 111. Echter door 
de buitenplaats die zich bevindt in 
zowel het ketelhuis van CN 111 als 
het ketelhuis van CN 11, ontstaat 
een terugblik in de geothermiehaL 

6.Thermen 
De thermen hebben de kleedka· 
mers in de onderste laag van de 
corridor en de loungeplekken in de 
bovenste laag. De bezoekers zul
len zich via de plug-ins gedurende 
de wellnessbeleving van beneden 
naar boven bewegen. 
De thermenroute loopt via een 
hellingbaan boven de entree door. 
Hierbij ontstaat een terugblik naar 
Het Wantij. 

7. Totaal 
In deze afbeelding is de totale in· 
greep zichtbaar. 

S.Gevel 
6 Hier is de gevel van het geperefo

reerde textiel van de ingreep zicht
baar en de oorspronkelijke wand 
waar de ingreep door heen prikt 
naar de plug-ins. De plug-ins heb
ben een groen dak wat de ru imte 
langzaamaan zal gaan kleuren en 
overgroeiien. 

7 

8 





5 

1. Geothermie Sr Water 
De geothermiebron levert water 
met een temperatuur van 170 °C, 
de turbine wekt hier elektriciteit 
mee op, de absorptiemachine 
koude en de overige warmte wordt 
middels een warmtewisselaar be
nut. Deze machines zijn gepositi
oneerd in de geothermiehal, het 
ketelhuis van CN 11, centraal in het 
complex van het Energiehuis. 
Het water uit het Wantij wordt ge
zuiverd en voorziet middels zicht
bare waterkernen de verticale ba
den van wat,r. 

1. Geothermiebron 
2. Geothermiemachines 
3. Water Wantij 
4. Wate~iveringinstallaties 
5. Watr kernen1 
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2. Entree 
De entree wordt gekenmerkt door 
de ingreep die hier zichtbaar naar 
buiten treedt, waaronder het wa
ter stroomt. Bij de balie openbaart 
zich een hogere ruimte met volop 
licht vanuit de geothermiehaL 

1. Hellingbaan 
2.Balie 
3. Publieke hal 
4. Geothermiehal 
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3.Loop 
De educatieve route maakte een 
loop langs de geothermiebron en 
de verschillende machines. Tevens 
biedt het educatieve centrum de 
ruimte tot verdere ontdekkingen 
op duurzaamheidsgebied. 

1. Geothermiemachines 
2. Expositie 
3. Waterzuiveringsinstallaties 
4. Educatief centrum 
5. Geothermiebron 





4. Kantoor 
Het oorspronkelijke kantoorge
deelte van CN l zal worden ontslo
ten door de corridor. De ruimtes 
zijn te verhuren als kantoorruimtes 
of voor congressen en dergetij ken. 

1. Onsluiting en faciliterende func
ties tbv kantoren 
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5.Sport 
Het sportgedeelte bevindt zich 
voornamelijk in CN 111. Echter door 
de buitenplaats die zich bevindt in 
zowel het ketelhuis van CN 111 als 
het ketelhuis van CN 11, ontstaat 
een terugblik in de geothermiehaL 

1. Publieke hal 
2. Hellingbaan 
3. Kleedkamers 
4. Sporthal 
5. Massage ruimten 
6. Kantine 
7. Buitenpla~s 
8. Plug-in Dansschool 
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6.Thermen 
De thermen hebben de kleedka
mers in de onderste laag van de 
corridor en de loungeplekken in de 
bovenste Laag. De bezoekers zul
len zich via de plug-ins gedurende 
de wellnessbeleving van beneden 
naar boven bewegen. 
De thermenroute loopt via een 
hellingbaan boven de entree door. 
Hierbij ontstaat een terugblik naar 
Het Wantij. 

1. Entree routing thermen 
2. Kleedkamprs 
3. Thermen.f.laakt 
4. Hamma~t~ Vrouwen 
5. Hammam Mannen 
6. Thermen Niet Naakt 
7. Plug-jn 
8. Bibliptheek 1 
9. Urb,.n window 
10. Lounge ' 
11. Restaurant 





7.Totaal 
In deze afbeelding is de totale in
greep zichtbaar. 





B.Gevel 
Hier is de gevel van het geperfo
reerde textiel van de ingreep zicht
baar en de oorspronkelijke wand 
waar de ingreep door heen prikt 
naar de plug-ins. De plug-ins heb
ben een groen dak wat de ruimte 
langzaamaan zal gaan kleuren en 
overgroeiien. 

1. Een opgespannen geperforeerde 
donkere textiel 
2. Fij nschalig patchwork: diffuus 
licht 
3. Robuuste ~:ichtramen 
4. Groen da~: begroeiing Plug-ins 
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Impressie Publieke hal 
Het beeld geeft een indruk van de 
publieke hal. Deze ruimte is circa 
5 meter hoog en wordt benaderd 
nadat men de hellingbaan heeft 
gepasseerd. Bij binnenkomst 
wordt je geleid door het licht van 
de ketelhuis CN 11 , dat overvloedig 
naar binnenvalt. Dit komt door het 
nieuwe glazen dak van deze hal. 
Door dit licht, het patchwork van 
ramen en enkele gerichte zichtra
men wordt je verleid om die hal te 
gaan bezoeken. 
De publieke ruimte is volledig be
kleedt met wit gebeitse houten 
delen, wat door haar eenvoud, 
ruimtelijkheid en lichtspel een bij
zondere, rustige sfeer oproept. De 
ruwheid van de grootschalige hal
len met haar donkere metselwerk 
komt hiermee goed tot uiting en 
gaat een samenspel aan met de 
nieuwe ingreep. 
Achterin het beeld is de doorgang 
naar de educatieve ruimte te zien 
met daarboven een glimp (glazen 
pui) van de thermen. Op dit punt 
komen beide werelden even sa
men, thermen en publiek. 
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Impressie Kleedkamer 
Na de publieke hal daalt men voor 
de thermen af naar de kleedka
mers. Deze ruimte opent zich ten 
volle naar de tussenruimte. Deze 
tussenruimte is de ruimte die ont
staat doordat de ingreep iets los 
staat van de bestaande halwan
den. De gevel van de kleedkamer 
is geheel van glas en zodoende 
wordt zij ruimtelijk bij de tussen
ruimte betrokken en wordt deze 
bijzondere ruimte ervaarbaar. 
Pas als men in de tussenruimte 
stapt ervaart men in volle heftig
heid de volledige hoogte van deze 
ruimte. Hier wordt men zich extra 
bewust van de bestaande groot
schaligheid en haar ruwheid van 
materialen die nu aanraakbaar 
zijn. Lichamelijk ervaart men de 
bouwfysische verschillen die aan
wezig zijn in het gebouw. Men 
stapt van de warme kleedkamer 
in de koelere tussenruimte. Deze 
overgang maakt je meer bewust 
van het moment en laat de erva
ring van de wellness en hammam 
beginnen. 
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Impressie baden 
Na de kleedkamers en de tussen
ruimte ervaart met de grootscha
lige hallen. In deze (buiten) hallen 
zijn de (binnen)plug- ins gelegen. 
Deze bevatten verticaal gesta
pelde baden die van warm, onder, 
naar koeler, boven , toe lopen. Bin
nen ontstaat door de routing en 
het stijgen en dalen een fijnscha
lige, specifieke ruimtelijkhe id. Dit 
staat in contrast met de ru imte 
van de hal die eromheen zit. In de 
plugs ontstaan door een patch
work van gevelperforaties bijzon
dere lichtmomenten. Kenmerkend 
voor alle ruimtes in de plug-ins 
zijn de waterkernen. De waterlei
dingen zijn bij binnenkomst van de 
thermen zichtbaar door een gla
zen koker en naar boven toe heb
ben de water toe- en afvoer vorm 
gekregen in een betonnen element 
wat de ruimte indeelt. De ru imte 
wordt gematerialiseerd door een 
sculpturaal samenspel van beton
nen vlakken en houten delen. 
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Impressie Buitenplaats 
Het 'eindpunt' voor de sportende 
mensen bestaat uit de buiten
plaats. Deze plek is gelegen nadat 
men is gaan sporten in de sport
hal om vervolgens te gaan eten/ 
drinken in de hoger gelegen kan
tine. Grenzend aan de kantine ligt 
de buitenplaats. Het is een plek 
die gepositioneerd is tussen twee 
hallen en zo deze subtiel verbindt. 
Een spel van kijken en bekeken 
worden kan zich hier ontvouwen. 
Het gevoel van buiten zijn terwijl 
je binnen staat en het hebben van 
vergezichten terwijl je binnen bent 
genereert nieuwe sensaties. Hier 
vindt een bijzondere ontmoeting 
plaats van oud en nieuw, binnen 
en buiten. De sensatie van de bui
tenplaats. 
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Detaillering 
De doorsneden die links is aange
ven is een doorsnede van de plug
in met de loopbrug die gekoppeld 
is aan de corridor. De doorsnede 
is exemplarisch voor het gehele 
gebouw, hier komen de betonnen 
opbouw en de houten opbouw 
tezamen. Ik heb met de details 
gestreefd naar een zo kloek mo
gelijke opzet waarbij een sculp
turaal spel tusseen beton en hout 
onstaat in het interieur. 
De houten delen zijn opgehangen 
aan een wand en plafondsysteem 
met een open structuur. Het beton 
draagt zorg voor een waterdicht
heid met betrekking tot het water 
van de baden. De gevel is opge
bouw uit stoere stalen kozijnen 
die sterke kaders vormen . De op
bouw van de ramen in de plug- in is 
representatief voor die in de cor
ridor. Het zijn dezelfde dimensies, 
dezelfde type kozijnen en dezelfde 
neggen aan de buitenzijde toege
past. ook is dezelfde gevelbekle
ding toegepast. Het enige verschil 
is de dragende (binnen)wand, na
melijk in de plug-in is zij van beton 
en in de corridor is zij van massief 
hout (Lenotec) systeem. 
De opgespannen huid van de gevel 
is zodanig gedetailleerd dat het 
als secundaire laag is opgebouwd. 
Hiermee valt het idee van een 
dunne huid en de structuur van de 
maakbaarheid ervan ineen. Een 
belangrijk element is dat de plug
in overgroeit worden door beplan
ting, en daarom is een groen dak 
gevormd wat gevoed wordt door de 
waterkern. De gevel die om de to
tale ingrepen is geplaatst verkrijgt 
door de begroeiing van de plug-ins 
gelaagdheid en nuance. 
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dagkant: schoon beton----+-------

496 

dagkant: schoon beton----+-------

GEVELOPBOUW: 

*geveltextlel, Precontraint FT 371 
*luchtspouw, 100mm 
*Isolatie, Kooltherm KB spouwplaat, BOmm 
*beton, Hycrete, (In het weric gestort en gepolijst), 300mm 
*lineair open wandsysteem Derako, 
houten delen, 15mm, type Aa.oya, wit gebelts 

~'------- ronde stalen koker tbv opspannen geveltextiel Precontraint I 
fixatle mbv klem 

'--+----- aangelaste kopplaat 
'--+----- stalen dagkant, kleur zwart 
'--+----- slobgat met bout 

• t------+---- stalen kozijn, Jansen Janlsol, 
kleur zwart 

----11---- stalen dagkant:, kleur zwart 

• t------+---- stalen kozijn, Jansen Janlsol, 
kleur zwart 

----11---- stalen dagkant:, kleur zwart 

~+---- slobgat met bout 
r-+----- stalen dagkant, kleur zwart 
nf------ aangelaste kopplaat 

...... , _____ ronde stalen koker tbv opspannen geveltextiel Precontraint I 
fixatle mbv klem 

GEVELOPBOUW: 

*geveltextlel, Precontraint FT 371 
*luchtspouw, 100mm 
*Isolatie, Kooltherm KB spouwplaat, BOmm 
*beton, Hycrete, (In het weric gestort en gepolijst), 300mm 
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•geveltextlel, Precontraint FT 371 
*luchtspouw, lOOmm 
*dampremmende iH9 
*L.enotec massief houten plaat 
*Isolatielaag 

,, ,, ,, 
'' '' ' ' ' ' ' ' ' 

dllatertng; loskoppen lbv fyslsdle werldng ----------+ 
compr1band ---, 

anker----... 

•gesloten systeem, houten delen, ~oya, wit gebeltst,lSmm 



VLOEROPBOUW: 

*beton, Hyaete, (In het wer1t gestort), 300mm 
*betonkemadver1ng (BICA) 
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Reflectie 

Het was een bijzondere persoon
lijke zoektocht. Binnen het verslag 
heb ik, mede door de tijdspanne, 
vooral de nadruk gelegd op het 
verbeelden van de ideeën die ik 
voor ogen had. Het maken van de 
diverse impressies en isometriën 
dragen mijn inziens goed bij aan 
het tot leven komen van mijn con
cept van het Energiehuis+. Naast 
de diverse computerbeelden heb 
ik eveneens gewerkt aan de pre
sentatie maquette. Deze zal bij de 
presentatie worden geëtaleerd. 

Dit verslag in combinatie met de 
vele persoonlijke begeleidingen 
geeft inzicht in het ontwerppro
ces. Ik heb met veel enthousiasme 
en passie gewerkt aan het plan, 
een plan waar de laatste periode 
de vele puzzelstukken bijzonder in 
elkaar grepen. Daarom ben ik erg 
blij u dit verslag te mogen aanbie
den en dank ik iedereen voor zijn 
of haar support. 
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Definitielijst 

C02-neutraal 
Een C02-neutrale gemeente stoot netto in een jaar geen C02 uit om 
tegemoet te komen aan de lokale energievraag. Uitstoot kan eventu
eel worden gecompenseerd door elders opgewekte duurzame energie 
of andere compensatievormen zoals C02-opslag in oude gasvelden of 
bosaanplant. De gemeente draagt dan nog in beperkte mate bij aan 
de klimaatverandering. 

Energieneutraal 
Een energieneutrale gemeente houdt zich niet bezig met het terug
dringen van de uitstoot van broeikasgassen, maar richt zich op een 
nieuwe, duurzame energievoorziening. Dit betekent dat zij niet kan 
terugvallen op compensatiemaatregelen als klimaatbossen en C02-
afvang en C02-opslag om de doelstelling te halen. Door zich expliciet 
met de energievoorziening bezig te houden, wordt ook impliciet aan
dacht besteedt aan C02-reductie en duurzame energieproductie. 

Klimaatneutraal 
Een klimaatneutrale gemeente is een C02-neutrale gemeente die 
nog een stapje verder gaat. Een klimaatneutrale gemeente stoot in 
de eindsituatie netto in een jaar geen broeikasgassen (C02, CH4, N2), 
CFK's) uit om tegemoet te komen aan de lokale energievraag. Uitstoot 
kan eventueel worden gecompenseerd. De gemeente draagt dan in 
het geheel niet bij aan de klimaatverandering. 

Stichting Platform Geothermie 
Een aantal stakeholders- bedrijven en organisaties met interesse in 
het implementeren van geothermische activiteiten - heeft in 2003 het 
initiatief genomen tot de oprichting van de Stichting Platform Geo
thermie. Deze Stichting, dit Platform, heeft als statutaire doelstel
ling het verspreiden van kennis over geothermie en de bevordering 
van activiteiten op het gebied van geothermie in de brede zin van het 
woord. [bron: eindrapport Kennisoverdracht Geothermie juni 2005] 
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Bijlage 

A Fair Accord: Cradle to Cradle as a Design Theory Mea
sured against John Rawls' Theory of Justice and Imma
nuel Kant's Categoricallmperative 

Jacob Voorthuis en Cyrille Gijbels 
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A Fair Accord: Cradle to Cradle as a Design Theory Mea
sured against John Rawls' Theory of Justice and Imma
nuel Kant's Categoricallmperative 

Jacob Voorthuis1 and Cyrille Gijbels' 
'Department of Architecture, Building and Planning, Eindhoven Uni
versity ofTechnology, The Netherlands 

Abstract 
This essay explores a specific aspect of the role of attitude in de
sign. The design of the built environment requires us constantly to 
make aesthetic and ethical judgments; every design decision has to 
be satisfactorily justified. Surprisingly perhaps, this requires a clear 
concept of justice against which a design can be grounded. Aesthe
tic concerns about quality spill into ethical concerns about the right
ness of a decision and vice versa. Th is essay discusses a simple but 
crucial question: if a designer is aware of Cradle to Cradle as a theory 
of design but fails to act according to its principles, is it then possible 
to justify the resultant design? In other words, is Cradle to Cradle as 
a design theory that most rare of transeendental notions: a Catego
ricallmperative? Why might it be useful to describe it as such? Does 
the fact that we do not yet know how to re design most products and 
processes according to its principles disqualify the theory? Does a 
dismissal of the Cradle to Cradle theory inevitably lead to an unfair 
society? These are serieus questions, with interesting answers and 
far reaching implications for the way wethink about design. First we 
shall explain what Cradle to Cradle means and how it distinguishes 
itself from other theories of sustainability. Then we shall put that 
explanation in the context of two ethical theories, first of all John 
Rawls' Theory of Justice and secend Immanuel Kant's concept of the 
Categoricallmperative. After that we shall note a few problems con
cerning Cradle to Cradle design theory and put those into perspec
tive. Th is wiltlead to an important attitudinal conclusion, namely that 
Cradle to Cradle can legitimately be described as one of those extre
mely rare cases which de serves universa! applicability. We will offer a 
two-pronged strategy as to how to proceed. 

Keywords: Cradle to Cradle, Categoricallmperative, Justice as Fair
ness. 

1 lntroduction: Cradle to Cradle 
Here is our thesis: As long as architects and developers remain igno
rant of a design theory as compelling as Cradle to Cradle, our good 
intentions with regard to the environment and the development of a 
sustainable building culture will come to nothing: Less bad, which is 
theethos of most current thinking with re gard to sustainability, is not 
by definition good. In order to understand such a thesis we need to 
familiarize ourselves with Cradle to Cradle as a theory of design. 
Chemist Michael Braungart and architect William McDonough intro
duced their Cradle to Cradle theory in 2002 with the book 'Cradle to 
Cradle: Remaking the Way We Make Things' [1]. They saw contempo
rary approaches to sustainability as attempts confined to limiting the 



negative effects of the industrial revolution, as ways to optimize an 
essentially bad system. By trying to deal exclusively with the conse
quences of a system (end-of-pipe) a real solution would, they argued, 
continue to etude us. Fora real solution they felt it was essential to 
look at the whole causal network of the problem that our system of 
production and consumption poses. The mission of Cradle to Cradle 
as a design theory is to generate an innovative attitude to design tea
dingtoa complete overhaul of our approach to our relationship with 
the environment. 
This, they argue, requires the complete eliminatien of waste. Not so 
much by producing lessof it, but by producing a waste that does not 
have to be seen as waste but which becomes a food (feedstock) for 
some other part of the ecosystem. Nature constitutes an aggregate 
of systems which are inherently Cradle to Cradle. A natural approach 
to design would be one which would conform to this paradigm. Exem
plary of this naturalness are ants. The combined biomass of ants is 
larger than that of the hu man population of the world and yet they 
form a good example of a population which, despite its density and 
productivity, causes no irreversible problem for the rest of the world. 
The reason for this is that everything they produce and use is put into 
circulation according to the principles of Cradle to Cradle. According 
to Michael Braungart we are, unlike ants, 'not too many, just stupid' 
[1). 
There are a number of ways of looking at waste. The linear concept 
of design, also called Cradle to Grave-results in physical waste; a 
final product that is no longer useful and which is therefore discar
ded and may well affect our environment adversely in some way. In 
trying to eliminate waste in this sense Cradle to Cradle would require 
us to redesign products and processes completely, so that materials 
and processes can be introduced which at the end of their usefullife 
as that product, simply offer themselves as raw material (technica[ 
nutrient) foranother new product in the technica[ cycle or as a biolo
gica! nutrient for the biologica! cycle. Waste becomes food. An illus
tration of these two cycles is provided in Figure 1. 
But waste is more than ju st a physical product. Another form of was
te is the tabu la rasa resulting from our neglect of the historica! and 
cultural layering of an environment, whereby relationships between 
people and their environment are disturbed and thrown out of ba
lance. During the development of an urban plan according Cradle to 
Cradle principles, it would essential to take account of the cultural 
and historicallayering of a city in the design; everything that is pre
sent needs tobetaken into account as a point of departure for future 
developments. Waste in that sense is the negligent and nonchalant 
treatment of existing qualities which constitute food for the develop
ment of a culture. By being destroyed, far more is destroyed than just 
the environment; our sense of ourselves is destroyed with it. 

A third form of waste concerns the "wasting" of our biodiversity as a 
by-product of agriculture's self-defeating attempt to maximize effici
ency through the intense development of mono-cultured landscapes. 
In order to remain commercially viable, these relatively simplistic 
man-made eco-systems are kept artificially stabie through a process 
of chemical inflation. The seasonal need to use evermore powerfut 
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Figu re 1 Biologica! and technica ! cycles (2]. 
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chemieals to eliminate the increasingly resistant natural enemies of 
the flora and fauna cultivated can at best achieve a short- lived sta
bility. These immunized landscapes, unlike their naturaland complex 
counterparts, cannot survive by themselves. Cradle to Cradle thinking 
puts a concern for biodiversity at the very care of its theory. Local ex
tant qualities with reference to flora and fauna farm the point of de
parture for any future intervention. The adage think global act local 
farms the very basis of Cradle to Cradle thinking. 
A fourth aspect of waste is the problem of hidden additives. At this 
moment most products should really be described as 'products +'. 
A product + is a product that contains hidden additives which may 
be harmful when released into the environment. Cuddly toys, walt
paper and carpets are nat free of plus additives. These constitute an 
obvious problem for recycling. Recycling is one of the fundamental 
aspectsof contemporary approaches to sustainability, however recy
cling such materials results in the add itives being released into the 
environment in a way for which they we re nat originally designed. Th is 
makestheir effect hard to controL Ta paraphrase Michael Braungart: 
'People may feel they are making an ecologically sound choice by 
buying and wearing clothing made of fibres from recycled plastic bot
ties. But the fibres from plastic botties contain toxins such as anti
mony, catalytic residues, ultraviolet stabilizers, plasticizers, and anti
oxidants, which we re never designed to lie next to hu man skin.' [1]. 
A related problem is the issue of down-cycling materials. Recycl ing 
would be a good thing if, and only if the material in question could be 
reintegrated intoei reulation at the qualitative level it had at the start 
of its useful life. In current recycling processes, however the mate
rial being recycled is subject to degradation sa that any farm of recy
cling also automatically implies a down-cycling. Aluminium is a good 
example of a material which is constantly being down-cycled. The 
typical soft drink can consistsof two kinds of aluminium: the walls 
are composed of aluminium and a manganese alloy containing some 
magnesium, coatings and pa int, while the harder top is an aluminium 
magnesium alloy. In conventienat recycling these materials are mel
ted together, resulting in a weaker-and hence less useful-product 
[1]. 
By designing products using pure materials that can simply revert to 
being a simpte raw material at the end of their usefullife, we set up 
mono-material ei reulation streams. Even when a material is nat cer
tified as fully Cradle to Cradle, it is possible, and indeed important to 
close the cycle in such a way that the material cannot get mixed up 
with ether materials or teak away into the environment. As soon as 
the requisite technology is sufficiently developed to make isolation 
technically and economically feasible sa that the material can be im
proved befare it is brought back into circulation, we can speak of up
cycling. 
Current approaches to sustainability are primarily geared to optimi
zing existing products and processes. That is, they are made more 
efficient without taking account of the fundamental need for an at
titudinal paradigm shift. The optimisation of existing methods of 
production and consumption merely results in things being less bad 
rather than positively good. Braungart and McDonough describe this 
approach as eco-efficient-doing things we were already doing, but 



doing them better. Cradle to Cradle by contrast is the attempt to be
come eco-effective. Th at is, doing the right thing from the start. Th at 
is the ditterenee between conventienat sustainability thinking and 
the Cradle to Cradle theory. By eliminating waste in all of its mani
festations, a regulative system is introduced for society which is self 
sustaining. 
There is another aspect that makes the Cradle to Cradle theory of de
sign stand out and that is its insistence that all design decisions be 
tested against three concepts : Equity, Ecology and Economy. The first, 
Equity ensures that everything in an eco-system is treated fairly. Th is 
means for example that production must notpreeeed at the expense 
of hu man or indeed animal rights. Ecology describes the foundational 
image of the world we are pursuing: i.e. , a world where waste is elimi
nated. The slogan waste= food and the need to pursue the up-cycling 
of materials would fit this image. But, however promising the first 
two concepts of Equity and Ecology are, they need to be made prac
ticabie and feasible in the world we live in at this moment in order 
to save them from pop u lar and politica! dismissal as mere fantasies. 
For this reasen cost-effectiveness, competitiveness and profitabi
lity are paramount conditions for the successof the Cradle to Cradle 
theory of design. The idea of Economy thus takes up its place as the 
third term in a stabie triad. Only when each of the three demands is 
tested against each of the ether in making a design decision can we 
truly speak of a Cradle to Cradle design. In extreme terms this means 
that a product is only Cradle to Cradle if it is completely reusable that 
is, that it does not produce any kind of waste; that it is at the same 
time competitively priced and profitable, without having been produ
ced using unfair means such as cheap Iabour or any ferm of ensla
vement. lf any one of these criteria is not fulfilled, a design cannot 
strictly qualify as Cradle to Cradle. This presents quite a challenge ; 
at the sametime it is this moral di mension that suggests it might be 
profitable to measure the theory against two seminat ethica! theories 
in order to attempt to get clear what our attitude to this theory of de
sign should be. First of all we shall measure Cradle to Cradle thinking 
against John Rawls' theory of Justice as Fairness, and secondly we 
shall see how far we can go by holdingit up against Immanuel Kant's 
extremely probiernatie but highly compelling Categoricallmperative. 

2 FairJustice 
lt should be clear by now that the environmental impact of a design 
has tobetaken into account during the ent i re design process. Desig
ners cannot ignore such issues when attempting to ground and jus
tify their design decisions. Design is a bout justification and judgment 
and to be able to judge and justify our decisions we need to have a 
well-developed and well practised attitude to the world we are desig
ning for. As such a concept of justice is a prerequisite for any desig
ner. Theoriesof justice cover that aspect of our being in the world in 
which we are toreed to take a stand on our being there, with which is 
meant our participation in a world in which we are alllooking to sur
vive the ride while making our stay here as comfortable and fulfilling 
as possible. To accomplish this we interfere with each ether and with 
our environment. We cannot help doing so.lt is the basis of our socia
lisation as organisms. A concept of justice measures our engagement 
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with the world and our use of it in order to maintain ourselves and 
our environment as a whole. Too often this aspect of design theory is 
ignored in favour of the more fragmented concerns of form. Th is is a 
shame, as a good theory of justice can influence the whole approach 
to design in all its aspects. This is best illustrated with reference to 
John Rawls'thinking. 
One of the most convincing and workable theoriesof justice is that of 
John Rawls, as worked out in his book A Theory of Justice [3]. lt con
cerns a theory that he summarises with the slogan Justice as Fair
ness. When Plato's Socrates discussed the concept of justice, he did 
so by designing what he considered a just society. That design be
came known as The Republic as featured in Plato's Politeia. lt was a 
concrete example of a carefully organised and meticulously structu
red social space. The interesting thing is that The Republic was ar
rived at through discourse in the form of a Soeratic conversation. The 
problem with this utopiaavant la lettre however, was its concrete na
ture; it was statie, immobile and inflexible, it could not adjust; it could 
not develop and differentiate, evolve, and crucially, it had the luxury 
of being able to take the stability of the environment for granted. lt 
was doomed to fail, as are all utopias which rely on the concrete and 
the over-determined. Man is, as Nietzsche was fond to point out, the 
undetermined ani mal: we have the ability to evereome our limitations, 
even those imposed by evolution. 
Wh en John Rawls decided to design a ju st society he too put the no
ti on of a conversatien at the centre of his endeavour. Through his de
sign conversation, of which we shall study the game rules in greater 
detail further down, he arrived not at a concrete description of a so
ciety like The Republic, but at a very simpte and manageable set of 
game-rules or principles to apply at every step of the way in the de
sign process. lt concerned a set of rules moreover, that could be used 
to test and measure any development within that society, including 
environmental concerns. These rules he summarised with the slogan 
Justice as Fairness. 
With the word fairness Rawls engages the traditional discipline of 
aesthetics by placing one of the conventienat and at the same time 
most effective and desirabie qualities of being human at the very 
centre of his concerns. Fairness refers to rightfulness and legitima
cy, reasonableness and even equanimity. Fairness makes a generous 
approach to self-maintenance possible. When goods are fairly dis
tributed there is no edge to that distribution, no reason for jealousy, 
revenge or bitterness. Fairnessis of course a bodily determined emo
tion, a situated feeling determining the relationship between the 
body and some aspect of its environment, whether that is another 
person, thing or event [4]. Fairness is also a species of beauty; it is 
used to denote good weather and attractive ladies. These connota
tions cannot be simply dismissed as irrelevant. They mesh. To sepa
rate them is to perferm semantic violence and to remove the elimate 
a word brings to bear on a subject. Fairness is a generic word that 
connotes the mood of our engagement with the world, a mood of the 
gentlemanly, the considerate, the chivalrous suffused with an openly 
self-interested generosity toward the other, a generosity without un
due altruism. Fairnessis where self-interest and the greater good af
firm each other. Fair behaviour is, in a sense, beautiful behaviour; it 



shows decorum because it serves us-as-part-of-a-whole, engaging 
that sense of accord that lies at the foundation of our participation 
in a world. When things are fair we fit comfortably into the bigger pic
ture. Everything has its place. lt is this aspect of fairness that brings 
Cradle to Cradle in to the picture : the idea of being a part of a whole 
with acknowledged needs and desires. Cradle to Cradle thinking is 
fair because it is not restrictive with regard to consumption, in fact 
it positively promotes consumption; it restricts us only with regard to 
the design and ma nufacture of products for consumption, it demands 
that we see ourselves as part of a larger picture into which we can fit 
quite comfortably as long as we do the right thing. The slogan waste 
= food, is fair. In other words all products should be so designed as to 
encourage use and re-u se through up-cycling and proper recycling.lt 
does not say we should use less, it says we should use lotsof things 
that can in time produce a lot more things. This carefully nuanced 
restrietion in Cradle to Cradle thinking is important for the argument 
as it engages two of Rawls' central game-rulesfora fair society. 
Rawls argued that a group of people discussing the design of a just 
society would, human beings being what they are, inevitably arrive 
at a conception of society where two ground rules would be agreed 
u pon unanimously, without exception. The first is the principle of li
berty, which constitutes a contract agreement that each person in a 
justand fair society should befree to pursue their own good. The pri
ority of this principle over all others implies that one persen's good 
can never be considered a good if it constitutes an obstacle to some
one else's pursuit of their good, even if that someone else comes a 
generation or two later. 
The second principle is the so-called ditterenee principle. This says 
that inequality in a society is justand fair if, and only if, any action to 
promate the good of one person a lso promotes the good of the others. 
More important than absolute equality then, is a well-grounded and 
situationally determined feeling of fairness. This makes possible 
a far more plausible distribution of goods than strict equality ever 
could. Put in terms of the word economy ju st employed with referen
ce to Cradle to Cradle, we can say that profitability is not an evil in 
itself; it is evil only if an action or measure profits one person at the 
expense of another. These theoretically simple rules are to be applied 
in strict order of preferenee to every step of the design process: Li
berty comes first and has priority over any and every other game rule 
we might devise for our design thinking, and the ditterenee principle 
comes second. Th is order is paramount to avoid, among other things, 
the utilitarian problem where the possibility of harmful campromise 
lies at the surface of the theory allowing the institution of a dictator
ship of the majority. 
Cradle to Cradle thinking answers both the liberty principle as well 
as the principle of ditterenee with ease. Not only does it provide a 
blueprint for the pursuit of cooperative and non destructive treedom 
but it creates an environment where the good of one is not the bad 
of another. Cradle to Cradle as a theoretical stand would appear to 
increase the goods to global society as a whole and make the distri
bution of those good less problematic as its waste becomes food tor 
some other partner in the chain, and allow us to pursue a treedom 
conditioned only by the de mand that it does not restriet the treedom 
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of ethers. Cradle to Cradle thinking appears to be one of the extre
mely rare instances where this is at least theoretically possible. 
Rawls arrives at this conception of Justice as Fairness through the 
use of two philosophical instruments, namely the reflective equili
brium and the veil of ignorance. These instruments are in fact game 
rules for what we might call a design conversation: a discussion a 
group of people willembarkon to arrive at the design of, say, a car, 
a complex building, or indeed a just society. The veil of ignorance is 
an instrument whereby the participants have their humanity left in
tact but their situatedness removed for the purposes of that design 
conversation. This has the effect that they do not have to imagine 
themselves wondertul people, benevolent saints or altruistic martyrs 
while participating in the design process; they have to imagine them
selves, quite simply, as ordinary self-interested people, much as they 
no doubt are. At the sametime they are no ordinary, ordinary people, 
for although their humanness is left intact, they have been syste
matically disentangled and immunised from any conception of their 
concrete situation. Th is carries the advantage that participants in the 
design process of, in his case a just society, are not to know whether 
they are white or black, male or female, rich or poor, a live now or a live 
in three generations time. This unsituatedness stops them making 
choices from the perspective of their particular situation, shaped by 
short term concerns and narrowly conceived desires. Their perspec
tive shifts to a specific but unsituated view without cancelling out 
the self and its interest. The reflective equilibrium stands for the mo
ment at which the conversatien between these unsituated people ar
rives at a plateau of conditionat consensus a bout the design of their 
ju st society. 
Our current global concerns can no longer be involved in the design 
of a just society without taking into account the environment as a 
whole. The interesting thing is that Rawls' discursive game for the de
sign of a just society allows people tothink clearly about social and 
environmental perspectives of justice. For the design of our environ
mentweneed to take Rawls' game rules for his conversatien between 
unsituated people toa new level. To do this we need tostrip our situ
atedness even further. Not only are we not to know that we are white 
or black, temale or male, young or old, living now or in the future, but 
in the design for the total environment we need to take into account 
the desires of other living creatures in whose cycles we and our de
signed environment interferes and thus forms a part. Human beings 
now have to learn tothink through the idea of being part of an even 
greater whole than society, and the veil of ignorance is a powertul 
instrument to help there. Cradle to Cradle thinking with its wish to 
transferm waste into food, is a concrete instanee of such widely con
ceived discourse which consciously takes account of the paradoxi
cal knowledge that man is in a position to destroy himself through 
his u se of the environment to maintain himself. By taking on the de
sign of a product as large as an environment all design as an active 
part in that environment has to be tested against what we might call 
the Rawls' constant: the game rules of Liberty and Fairness and our 
knowledge of Cradle to Cradle. Rawls provides a compelling philo
sophical basis for theories such as Cradle to Cradle, but also for a 
transcendent humanism, whereby we acknowledge that to be hu man 



is to be an integral part of a full world . Cradle to Cradle, we believe, 
is an exemplary candidate for the promotion of the kind of fair soci
ety as outlined by John Rawls. lt not only does not contradiet the two 
principlesof freedom and fairness, it explicitly affirms them and even 
showsus a concrete instanee of how to interpret such a treedom and 
making possible the conditions fora fair distribution of goods, theo
retically that is. 

3 Cradle to Cradle as a Categoricallmoerative 
Before we start worrying about that word theoretica[, we would like 
to ask whether we can take it a step further. Immanuel Kant's notion 
of the Categoricallmperative is one of the foundation stones of mo
dern ethical theory. lt was put forward in 1785 in his Groundwork of 
the Metaphysic of Morals in which he attempted to establish a mo
ral framewerk for action that went beyond experience. Th is is not the 
place to discuss the Categoricallmperative exhaustively, so we shall 
simply summarize the three ma in formulations of this essentially bi
blical adage: do not unto others what you would nothave done unto 
yourself. Kant's tormulation is as follows [5) : 
1. Act only according to that maxim whereby you can and at 
the sametime wilt that it should become a universallaw. 
2. Act in such a way that you treat humanity, whether in your 
own person or in the person of any other, always at the sa me time as 
an end and never merely as a means to an end. 
3. ...every rationat being mustso act as if he were through his 
maxim always alegislating memberin the universa! kingdom of en ds. 
The questions we are considering are whether these maxims are 
exemplified by Cradle to Cradle thinking; whether this theory is wort
hy of such unconditional universality, whether unconditional univer
sality is a good thing and how all these considerations might affect 
the activity of design itself. As we have already argued, Cradle to 
Cradle can, because of its eliminatien of waste, with some legitimacy 
lay claim to the status of being natural in the sense that it tries to 
reintroduce, for modern society, a way of producing and consuming 
goods that allows full circulation in nature by the eliminatien of was
te with respect to both the biosphere and the technosphere, so that 
both can coexist comfortably without adversely affecting each other. 
However, the Categoricallmperative is a probiernatie moral guide as 
it explicitly puts law before experience. Th is means that it can quickly 
lead to absurd behaviour if one is notcarefut as to what kind of acti
ons one allows to fall under its authority. Kant got dangerously near 
such a situation by declaring the act of lying subjecttoa Categorical 
lmperative: he argued that one should never lie. However, the expe
rience of daily life in our present culture would be made very diffi
cult indeed without at least the occasional selective presentation of 
truths. Our little vanities cannot bear too much truth. The Categorical 
lmperative covers actions which are right in any situation, performed 
by any member of the universe of conscious beings endowed with a 
free wilt. lf we were to use the veil of ignorance to help us discover 
valid categorical imperatives, there would be very few practices or 
principles that could be given that kind of status without teading to 
absurd or hurtful behaviour in our present society. 
To put law before experience is extremely risky. lt is our experience 
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of the world that constantly allows us to correct behaviour relative 
to concrete situations. The reflective power that experience provi
des, not only gave us our industrial revolution but is also responsi
ble for bringing us back to our senses now that things have gone too 
far. Furthermore experience has given Braungart and McDonough 
the instruments to formulate their design theory. By making Cradle 
to Cradle into universal law independent of experience we must ask 
ourselves whether we are not relinquishing our responsibility for our 
actions by abandoning the theory to something equivalent to divine 
status. Th is would invite all sorts of torces totend to the theory, some 
of which would not be welcome from a scientific perspective. A the
ory needs to be kept in shape on the basis of our experience with it. 
lmagine such a theory being made subject to catechism and being 
transformed intoasetof dead rituals performed without due critical 
attention. What exactly then would be the advantage of having law 
grounded on something beyend or prior to experience? 
Perhaps we are not looking at this thing in the right way. Does a trans
cendent notion necessarily go beyend experience? Referring to Kant's 
three maxims, a Categoricallmperative has to be grounded upon an 
accord between any action and an image of the world that trans
cends any individual interest. lt represents an accord between a part 
and the conceived whole: with which we mean an instanee and that 
of which it is an instance. lf we can define that relationship and des
cribe its terms, we have a way of judging whether a design principle 
can be afforded such a status and whether it would be useful to give 
it that status. But we have to be caretul as any act that truly obeys 
the strictures of the Categoricallmperative would then be right, re
gardless of any resultant consequences. Th is does not however mean 
that action subject to a Categoricallmperative does notengage ex
perience; any action is by its very nature part of experience and helps 
build our frame of reference. However, it cannot be so that experience 
can ever change the validity of a Categoricallmperative. So what are 
we really saying? What wethink we are saying is that the problem of 
a Categorical lmperative can be viewed from a more interesting an
gle than the me re positing of a law beyend experience. We posit the 
thesis that a Categorical lmperative assumes a complete overlap 
between experience and law in all possible instances. i.e., a Cate
gorical lmperative could only really deserve such a name when the 
theoretically possible gap between law and experience, would simply 
not materialize. A Categoricallmperative is the recognition of an ac
cord between any part and the whole, whereby the conceived relati
onship between the two has been, as it were, got right. This accord 
frequently claims the label natura[ in our design conversations, which 
possibly explains why no word has been more abused than that one. 
lt is a problematic word, but let it stand. lf such an accord has been 
established, law could never contradiet experience. This relieves us 
of at least one worry with every design decision. We no longer have 
to worry a bout whether the design theory itself is a good one; we now 
merely have to worry about whether our actions conform to its stric
tures. That is where experience comes in. Experience can helpus de
cide whether we are indeed properly acting within the ju risdietien of 
the Categoricallmperative or whether an action was off the mark and 
needs to be adjusted. 



To support the idea that Cradle to Cradle deserves the status of a 
Categoricallmperative we will demonstrate that producing waste is 
an evil in itself. And this evil has, moreover, to be deducible from the 
concept of waste. The definition of waste is subject to perspective 
and geared to our frame of reference. Therefore the real question is 
whether there is a kind of waste that is never food, and only ever a 
poisen. First of all theevermore powertul chemieals with which mo
dern agriculture tries to eliminate increasingly resistant organisms 
do not in most cases constitute food for those resistant organisms; 
such chemieals have merely become ineffective whilst remaining 
poisonous to almest everything else that comes into contact with 
them. lt is also true that organisms can adapt and learn to feed on 
poisons. But even if all that can be given, the principle of waste as 
poisen being an evil by definition would not change. A poisen, as a 
poisen is always bad from the perspective of the living organism that 
experiences it as such. Secondly, a lot of our waste constitutes waste 
from one perspective while it is food from another, even though that 
food sometimes contradiets the principle of equity and fairness, for 
example, when the waste of the rich forms the food for the poor. Was
te which becomes food in this way is currently merely down-cycled 
food. lf it were not, it would notmove down the chain. In that case it 
is an evil by definition as it not only contradiets Rawls' first principle 
of liberty but also the accord between the part and the whole which 
forms the aesthetic background to Kant's ethics [6]. Much modern 
waste falls under this category. Therefore the principlesof Cradle to 
Cradle, which concern the eliminatien of waste, together form a Ca
tegorical lmperative. A fully developed empirical science werking on 
this basis would then have the task to discover which waste is food 
for which organisms and poisonous for which other organisms. lt 
would try to develop products which turn into food at the right time 
and do not poisen at any time. But any empirical findings of such a 
science would never alter the principle involved. In this sense it is 
also useful totalk of Cradle to Cradle as a Categoricallmperative. 

4Criticism 
That is all very well, but what are we to do here and now? Despite the 
many promises that are latent in Cradle to Cradle as a theory of de
sign, there are a number of critical responses possible. Most of them 
concern the problem of arriving at a situation where such a theory 
could become the normand be fully implemented. The idea of profi
tability is allwelland good but it is not enough. We are as yet only at 
the beginning of the attempt to find and think through what Cradle 
to Cradle might mean fora modern society. Even though the principle 
may stand right up there with the wish to have a fair and just soci
ety, society isn't justand we aremakinga mess of things. ln any case 
Cradle to Cradle is certainly not the answer to all our problems; befe
re the industrial revolution hu man society was certainly notjust, even 
though it was, more or less, fully Cradle to Cradle. lt will take a very 
long time to re-establish such a state of affairs. Until such a time we 
will begenerating products+ (products that contain hidden additives 
which may be harmful when released into the environment) and we 
will increase that production in order to keep up with the growth of 
the world's population. We will continue to put the world under pres-

163 



164 

sure for more space and more productivity. Many materials, even if 
they are Cradle to Cradle, take a long time to complete their 1st life
cycle as products, (especially in buildings) before being rereleased as 
raw materiaL We will therefore continue to need virgin materials in 
order to keep up production. There is a long way to go, before we can 
fully apply Cradle to Cradle thinking. 

5 How to Proceed: A Two-Pronged Strategy 
lf Cradle to Cradle cannot be realized in the short term, what do we 
do? Do we just give up on such a compelling idea? No. There is a pos
sibie two pronged strategy. The first concerns the full implementa
tion of other forms of sustainability thinking such as Factor Four [7). 
Until Cradle to Cradle becomes a fully fledged possibility we shall 
simply need to change our lifestyle considerably and opt for the im
portant shorter-term gains of sustainable design, so much criticized 
by Braungart and McDonough. Consuming less and more efficiently 
rather than consuming more without waste will, fora long time deter
mine good and fair behaviour. 
In this sense the sustainable business plan [8) of Club Watt is a good 
example. Club Watt is a dance club in Rotterdam where the archi
tectural design takes impressive, not to say dramatic sustainability 
ambitions as its point of departure. By redesigning the 'Dance Club' 
incorporating Smart Technologies, energy consumption is reduced 
by 30%, water consumption by 50%, waste production by 50%, C02 
emissions by 30% while the use of LED lighting will save up to 85% of 
energy consumption relative to normal disco lighting. In other words 
Club Watt is rather a new kind of less is more argument whereby sus
tainability thinking contributes in no small measure to the novel spa
tial experience oftered duringa good night out. 
The second prong concerns the way wethink through the first in pur
suing the long term goal of a modern society adjusted to the idea of 
cradling. Cradle to Cradle, like Rawls' design fora fair society is not 
like Socrates' design for a just society: concrete, determined and 
therefore inflexible and doomed. lnstead it is no more than a set of 
game rules against which any action can be measured and tested 
if ... you want a fair society. Failure to act according to its tenets 
is punished only in the widest sense, in that we all suffer from, for 
example, global elimate change. Punishment is not what an impera
tive is a bout. The Categoricallmperative, contrary to what most peo
ple think, is an appeal to act as if it is a universallaw. The imperative 
is rather more like a quest conferred to any member of society as a 
knight in shining armour committed to the image of a fair society; it 
is a commission to act in a certain way in order to find your way to an 
open end. The imperative is first and foremost for all of us to look for 
our responsibilities in our kingdom of ends and legislate accordingly. 
To be a good kingis toserve on e's subjects well (in our case the other 
kings in the rest of the world) by you acting according to the law you 
yourself deern right and allowing others to do the same. In those few 
instances where the Categorical lmperative fits, experience and law 
fuse to such an extent that they can really no longer be told apart, so 
that not to act according to such principle constitutes the absurd. 
Most things do not fall under such wide demands for universality. 
Most ends are served best by what Kant calls a hypothetical impe-



rative; that is a situated action ar set of strategically coordinated 
actions to serve a specific end. Decisions within conventional sus
tainability theory would fall under such a heading. At the same time, 
any design decision arrived at in that way must nat be allowed to 
contradiet any valid Categorical lmperative. That would apply to all 
ether sustainable thinking that is nat sure of its Cradle to Cradle 
status. Sa we now havetotest all our design decisions against their 
hypothetical end and at the sametime against the categorical ends 
as contained in Rawls' Justice as Fairness ar, which comes to much 
the same thing, the three axioms of Cradle to Cradle thinking: Equity, 
Ecology and Economy. In this way we will be able to move slowly to
wards a Cradle to Cradle state without throwing the baby out with the 
bathwater. 
That puts quite a strain on our design thinking. Nevertheless it is 
worth it. The Cradle to Cradle theory of design answers a demand for 
the restitution of a principle that was part of our natura! world befare 
the industrial revolution: waste = food. Cradle to Cradle as a design 
theory aspires to a universality that is rare, if nat unique in design 
thinking. lt sets out a duty that could, without toa much of a leap into 
the unknown be considered universally valid at all times, whatever 
you are designing, for whatever purpose, in whatever context. The 
tact that we are at this moment only at the beginning of rethinking 
our design decisions within its framework, tostop doing sa and carry 
on as if nothing has happened would defy sanity. 
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