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Voorwoord 

In het kader van mijn studie Architectuur aan de Technische 
Universiteit Eindhoven heb ik onderzoek gedaan naar [3] ' 
landstedelijk en autarkisch wonen. Al jaren blijkt er een 
groeiende vraag te zijn naar landelijk wonen in de buurt van 
de stad, maar hoe kun je hieraan tegemoet komen in een tijd 
waarin de milieuproblematiek hoog op de agenda staat. Het 
project Green H20using gaat in op de problematiek en laat 
voor een specifieke locatie zien wat de mogelijkheden zijn om 
op een duurzame manier in het buitengebied te wonen. Het 
betreft hier een studie die een visie geeft voor de toekomst. 
De afstudeeropgave is uitgevoerd in het atelier Dutch 
Dressing 111 van de afdeling Architectural Engineering. De 
commissieleden die als begeleiders bij het project betrokken 
zijn geweest, zijn: 

Prof. ir.Jan Westra 
Afdeling Architecture Building and Planning 

Ir. Maarten Willems 
Afdeling Architecture Building and Planning 

Prof. ir. Paul Rutten 
Afdeling Installatietechnologie 

Hierbij wil ik hen bedanken voor de prettige manier van 
begeleiden en de kritische vragen en opmerkingen die tijdens 
de voortgangsbesprekingen aan bod kwamen. 
Daarnaast wil ik ook Jacob van Berkel van Entry Technology 
Support bedanken voor zijn medewerking en uitleg over de 
toepassing van de waterkracht. Als laatste dank ik Rienko 
Baarslag van de gemeente Zwolle voor de gesprekken die de 
aanleiding zijn geweest tot de bepaling van de locatie. 

Eindhoven, 6 maart 2007 
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amenvatting 

Wonen in het landelijk gebied in de nabijheid van steden 
is in trek. In de ogen van veel woonconsumenten is wonen 
in het groen met alle voorzieningen binnen handbereik een 
ideaal. Het probleem is dat dergelijke manieren van wonen 
zeer schaars zijn. De ontwikkelingen in de politiek en in de 
landbouw bieden kansen om aan deze wensen tegemoet 
te komen. De centrale vraag is hoe deze manier van wonen 
in het landelijk gebied kan worden ingepast. De blik op de 
toekomst is daarbij ook van belang aangezien woningen 
decennia lang meegaan. Het energievraagstuk is daarbij 
een belangrijk onderwerp, dat de laatste tijd hoog op de 
wereldwijde agenda is gezet. Daarbij wordt vooral gesproken 
over het reduceren van de energievraag en het overstappen 
op duurzame energiebronnen. Bij het bouwen van nieuwe 
woonclusters buiten de bestaande bebouwing kan in dit kader 
zelfvoorziening uitkomst bieden. De zelfvoorziening zal zich 
beperken tot water, warmte en energie van woon clusters. 
Allereerst is bekeken welk beeld er heerst over het platteland 
en wat de omvang is van de vraag naar landstedelijk wonen. 
Daarnaast is er onderzocht welke mogelijkheden er bestaan 
voor een wooncluster om zelfvoorzienend te zijn in de eigen 
productie van water, warmte en energie. Voor een locatie aan 
de l]ssel bij Zwolle is bekeken hoe woningen op een duurzame 
manier in het landstedelijk gebied kunnen worden geplaatst. 

Bij het ontwerp voor een woongemeenschap in het 
buitengebied van Zwolle zijn de woningen geclusterd op een 
kavel waarbij de dichtbij gelegen woonwijkwordt afgeschermd 
door bestaande bomen. De clustering zorgt voor het behoud 
van het open polderlandschap en voor een efficiënt gebruik 
van gemeenschappelijke zelfvoorzienende technieken. In het 
wooncluster zijn de woningen, 46 in totaal, aan de rand van de 
kavel gelegd met wijds uitzicht op de omgeving. De omgeving 
vormt de tuin van de woningen. In het midden ontstaat een 
ontsluitingsgebied waarin een centrale parkeerzone aan de 

noordzijde is geplaatst, waardoor de overige ruimte groen 
en autovrij blijft. Het binnengebied vormt zodoende een 
belangrijke speel- en ontmoetingsplaats. 
Dewoningen zijn zeerenergiezuinig. Een goede warmteiso lat ie, 
gebruik van passieve zoninstraling en goede ventilatie zorgen 
voor een aangenaam binnenklimaaL Rondom de woningen 
is een waterplas gegraven die dient als waterbuffer voor 
het drinkwatersysteem. Het afvalwater wordt door middel 
van een rietfilter op natuurlijke wijze gereinigd. Door de 
aanwezigheid van de l)ssel is waterkracht de meest rendabe le 
manier om het wooncluster van elektriciteit te voorzien. Het 
water wat buitendijks door de nevengeul stroomt wordt door 
middel van een kleinschalige waterkrachtcentrale omgezet in 
elektriciteit. Als buffer wordt het overschot aan elektric iteit 
omgezet in waterstof, die in periode van schaarste weer kan 
worden omgezet. 
In de toekomst zou men het systeem nog verder kunnen 
uitbreiden door het gebruik van waterstof als brandstof voor 
mobiliteit. 

Green H
2
0using is een toekomstvisie voor het duurzaam 

bouwen in het landeli jk gebied . Wonen in het landelij k 
gebied is kansrijk mits dit wordt gecombineerd met andere 
ontwikkelingen in de directe omgeving en duidelijke 
voorwaarden worden vastgelegd. In het verslag wordt 
aangetoond dat het met de huidige technieken mogel ij k 
is om geheel zelfvoorzienend te zijn in water, warmte en 
energie. Er zijn nog wel verschillende beperkingen die een 
grootschalige toepassing in de weg staan. Denk aan de hoge 
investeringskosten , overproductie, het gebruik van nieuwe 
technieken en een verandering in het denken van mensen. 
Niet in één stap op te lossen, maar in kleine stappen rich t ing 
een ruime, groene, rustige en duurzame woonomgeving! 

[5] 



lnleid1r g 

Met de voordeur op de Dam en met de achtertuin op de 
Veluwe. Zo wordt het woonideaal van veel mensen ook wel 
omschreven. Ze zouden het liefst landelijk wonen maar dan 
wel met voorzieningen van de stad binnen handbereik. Het 
aanbod van dit soort leefomgevingen liggen niet voor het 
oprapen. Dit dilemma vraagt om een nieuwe maniervan wonen 
en bouwen, die meer op de toekomst is gericht. De woningen 
die we bouwen gaan immers minimaal 50 jaar mee. 
Het Green H

2
0using project gaat in op de vraag op welke 

manier we een milieuvriendelijk woningbouwproject in 
het landelijk gebied kunnen situeren. Zelfvoorziening 
is een oplossing om zich onafhankelijk te maken van de 
omgeving en in de eigen behoefte te voorzien. Daarbij zal de 
zelfvoorziening zich beperken tot water, warmte en energie. 
Het doel is de energievraag van de woningen te reduceren 
en voor de resterende behoefte gebruik te maken van 
onuitputbare energiebronnen. 

Hoofdstuk 1 gaat in op het beeld dat veel mensen hebben 
wanneer gesproken wordt over het landelijk gebied en de 
groeiende vraag naar landstedelijk wonen. Daarna wordt de 
heersende milieuproblematiek onder de loep genomen en 
het thema zelfvoorziening. In hoofdstuk 3 komt de locatie 
aan bod waarvoor uiteindelijk een ontwerp wordt gemaakt. 
Alvorens met het ontwerp aan de slag te kunnen gaan, is 
enige kennis van zelfvoorzienende technieken van belang. 
Hoofdstuk 4 besteedt hier aandacht aan. Het architectonische 
ontwerp voor de locatie en de gebruikte installaties worden in 
hoofdstuk 5 uitvoerig beschreven. Tot slot volgt een kritische 
beschouwing op het thema en het ontwerp. 





0 I Landstedelijk wonen 

I 1 Hdt platlelancl een rurale idvlle 

Nederland heeft de laatste decennia een grote transformatie 
ondergaan. Sinds de tweede helft van de vorige eeuw zijn 
steden en dorpen uitgebreid met uitgestrekte woonwijken. De 
Vinex-locaties zijn de laatste grote uitbreidingen aan de rand 
van steden. En Nederland is nog lang niet uitgebouwd. In de 
Nota Ruimte is becijferd dat er tussen 2010 en 2030 behoefte 
is aan zo'n 400.000 woningen. 

In het verleden was het beleid van de overheid erop gericht 
om de oplossing van de bouwopgave vooral te zoeken in 
stedelijke uitbreiding en verdichting om zodoende het 
landschap te beschermen. Hierdoor is er de afgelopen 
decennia, en zal er de komende jaren, steeds meer groen uit 
de stad verdwijnen. En het is juist dit groen die de bewoners 
zo waarderen. Het is niet alleen de woning maar juist de 
leefomgeving die het woongenot bepaalt. 

Maar wanneer de overheid het landschap wil sparen, wat 
wordt er dan precies onder 'landschap' verstaan? In Nederland 
stond landschap van oudsher voor het gebied buiten de 
steden, het platteland. Voor veel mensen is het platteland 
nog steeds een 'rurale idylle'. Zij hebben een positief en 
romantisch beeld van het platteland dat gedomineerd wordt 
door natuur en landbouw. Een landschap dat in scherp 
contrast staat met de stad. Het platteland wordt vooral 
gezien als consumptieruimte, waarbij de landbouw als decor 
werkt met zijn zichtbare elementen zoals koeien, boerderijen 
en weilanden. Recente problemen in de landbouw spelen 
nauwelijks een rol bij de beeldvorming. Dit is toch vreemd, 
aangezien de landbouw de belangrijkste ruimtegebruiker is. 
Het klassieke beeld dat bestaat, waarbij een strikte scheiding 
is tussen stad en het platteland, wordt steeds meer in twijfel 
getrokken. Een blik op het Nederlandse landschap laat zien, 

dat we het gebied niet kunnen omschrijven in tegenstellingen 
als bebouwd·onbebouwd, open·dicht of rood-groen. In plaats 
daarvan bestaat het territorium uit een heterogeen landschap 
waarin het platteland beneveld is met stedelijke elementen. 
Zo beschrijft Wiltem jan Neutelings in zijn stedebouwkundige 
studie naar de Haagse Zuidrand in 1991, dat de dichotomie 
niet tegemoet komt aan de realiteit van het complexe veld: 

"Een ritje van twintig minuten voert de randstadbewoner 
langs sculpturale olieraffinaderijen, kleurrijke 
bloembollenvelden, intieme tuinsteden, middeleeuwse 
grachtengordels, achtbaans snelwegen, weidewinkels, 
zakelijke hoogbouwwijken, recreatieplassen, Oudhollandse 
molens, universiteits campussen, golfterreinen [. . .] Dit deel 
van de randstad laat zich [. . .] beter beschrijven als een 
uitgestrekt tapijt van ruimtelijke fragmenten van de Noordzee 
tot de Nieuwe Maas. ledere fragment is gevuld met een 
specifiek programma en een specifiek ruimtelijke structuur. 
In dit heterogene veld is de tegenstelling tussen stad en 
landschap opgehouden te bestaan, het is een collage van 
fragmenten geworden, een uitgestrekt stedelijke landschap, 
de Tapijtmetropool [. . .] Een chaos, of liever een orde van 
hogere complexiteit, die een rijke verscheidenheid aan 
intense ervaringen mogelijk maakt en daarmee opgevat kan 
worden als grote kwaliteit." 

[citaat: Jan Wiltem Neutetings] 
Fragmentat ie in de periferie: de "tapijtmetropool- Archis 3, 1990 



Wat is nu het voordeel van het beleid van de overheid om niet 
te bouwen in landelijk gebied? Er wordt dan al snel gesproken 
over behoud van natuur en recreatieve beleving. Maar door 
de steden te verdichten en uit te breiden zal er steeds meer 
groen in de stad verdwijnen en komen de bewoners van de 
stedelijke centra verder af te zitten van de groene gebieden. 
Om hiervan te kunnen genieten, zal men bewust naar deze 
gebieden moeten gaan. Dit zal betekenen dat dit voor de 
meeste mensen slechts enkele keren per jaar zal bedragen. 
Wanneer we wel bebouwing zouden toelaten in het landelijk 
gebied, zouden de mensen dichterbij het groen wonen en kan 
er meer groen in de steden behouden blijven. 

12 Groeiende vraag naar landstedelijk won~"n 

Decennia lang heeft het kwantitatieve woningtekort de 
overhand gehad. Het beleid was er op gericht om hieraan 
tegemoet te komen. ln de jaren '90 is in toenemende mate 
het besef doorgedrongen dat we niet alleen rekening moeten 
houden met een kwantitatieve behoefte, maar dat de 
kwaliteit daarvan net zo belangrijk is. Voor de meeste mensen 
wordt het woongenot immers in grote mate bepaald door de 
bebouwde en sociale omgeving waarin ze wonen. De nota 
'Mensen wensen wonen' van het Ministerie van VROM [2000] 
geeft hieraan gehoor. 

De sinds de jaren '90 gerealiseerde nieuwbouw heeft in 
deze kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte moeten 
voorzien. De Vinex-locaties hebben deels voorzien in de 
kwantitatieve behoefte. De locaties zijn opgezet met de 
compactestadsfilosofie en liggen dicht bij de bestaande 
steden. je kunt je afvragen of de tweede pijler van de Vinex, 
kwalitatieve consumentgerichte benadering, in deze wijken 
ook tegemoet komt aan de vraag naar ruime, groene en rustige 
woonomgevingen in de nabijheid van de stad? Groen, ruim en 
rustig wonen worden meer gekoppeld aan kleinschaligheid. 
Bij een nieuwe woonvorm in het groen zal in tegenstelling 

tot de huidige uitbreidingswijken de aandacht meer naar de 
kwaliteit moeten uitgaan dan naar de kwantiteit. 

Vin ex 

• 
Afb. 2 · Vinex vs. Landstedelijk 

Landstedelijk 

• 

• • 

• 
• 

Uit onderzoeken van het Ruimtelijk Planbureau blijkt al jaren 
dat er op de woningmarkt een groeiende vraag bestaat naar 
dit type woonomgeving. Veel woonconsumenten beschouwen 
woonmilieus waarin de nabijheid van voorzieningen, werk 
en vervoer wordt gecombineerd met een rustige, ruime, 
groene en dorpse woonomgeving als Ideaal. Men wil graag 
landelijk wonen, maar wel met de stad binnen handbereik, 
landstedelijk wonen, of in populaire bewoord ing: 

'met de voordeur aan de Kalverstraat en met de achterdeur op 
de Veluwe' . 

De vraag naar landstedelijke woonmilieus is aanzienlijk. Van 
alle huishoudens in Nederland wil22 procent binnen twee jaar 
verhuizen. Uit onderzoek van Heins [2002] bli jkt dat van alle 
stedelingen diewillen verhuizen 80 procentdatgraag zou doen 
naar een 'landelijke' woonomgeving. Hiervan geeft 70 procent 
aan een voorkeur te hebben voor een landelijk woonmilieu In 
de directe nabijheid van de stad. Uit migratieonderzoek blijkt 
dat vooral bepaalde huishoudens deze behoefte hebben. Het 

[9] 



Afb. 3- Strip landstedelijk wonen 

gaat hierbij vooral om huishoudens met een hoger inkomen 
- zij hebben meer mogelijkheden op de won ingmarkt -, 
ouderen- zij hoeven geen rekening te houden met afstanden 
tot het werk - en gezinnen met kinderen - het platteland 
biedt meer (speel)ruimte en rust voor opgroeiende kinderen. 
Natuurlijk zijn er ook huishoudens die juist de behoefte 
hebben om van het landeli jk gebied naar de stad te 
verhuizen. Rekening houdend met het aantal woningen dat 
in het landelijk gebied zal vrijkomen, is er een tekort tussen 
de 60.000 en 130.000 woningen om aan de vraag te kunnen 
voldoen. 

In het onderzoek van het Ruimte lijk Planbureau is ook bekeken 
wat potentiële locaties zijn rondom stedelijke centra. Met 
enkele opgestelde criteria is een verkenning gedaan . Hieru it 
kwam een oppervlakte van minsten 160.000 hectare die in 
aanmerking komen, voornamelijk in de Randstad, Brabant en 
Gelderland. Dit komt mede doordat in deze regio's ook meer 
steden tiggen. 

1 3 VerancJeringen i11 de lanclbouw er natuur 

Het landschap zal de komende jaren veranderen. Dit heeft niet 
alleen te maken met de woningbouwopgave, maar vooral met 
de veranderingen in de landbouw. De landbouw, staat onder 
grote druk. De mi lieuproblematiek, hevige concu rrentie uit 
and ere landen en de afnemende subsidie door de Europese 
Un ie, doen veel kleine boeren bed rijven besluiten om te 
stoppen. Al decennia lang neemt het aantal boeren af. 
Het Landbouw Economisch Instituut (LEl) voorspelt dat de 
komende jaren dit proces zich versneld zal doorzetten. De 
komende tien jaar zal het aantal boeren afnemen van 90.000 
tot 75.000. In de vijfde Nota Ruimte lijke Ordening gaat men 
er vanuit dat de hoeveelheid landbouwgrond met 7 tot 20 
procent zal afnemen. 

Naast de inkrimping van de landbouw zijn overh eid en 
natuurorganisaties bezig met het ontwikkelen van ' nieuwe' 
natuur en recreatiegebieden. Men kan op allerlei manieren 



-
[11) 

Afb. 4 - De Blauwe Stad Afb. 5 - Zoekgebieden Landstedelijk wonen 



natuur- en recreatiegebieden ontwikkelen of uitbreiden, 
maar door omstandigheden is dit niet altijd op de gewenste 
locaties mogelijk of erg tijdrovend. Een relatief eenvoudige 
manier om aan de grond te komen is het opkopen van 
vrijkomend landbouwgrond. Door deze landbouwgrond te 
gebruiken voor landstedelijke woonmilieus kan men op 
deze grond zowel kleinschalige woningbouw als natuur
en recreatieontwikkelingen een kans geven. Hierbij kan 
functiemenging uitstekend worden toegepast. Denk 
bijvoorbeeld aan wonen in combinatie met natuur- en 
waterbeheer. Het samengaan van de realisatie van wonen, 
groen en water kan bijdragen aan het creëren van draagvlak, 
financiering en de uiteindelijke realisatie. 
Een voorbeeld van een gebied waar landstedelijkwonen wordt 
toegepast in combinatie met natuur- en recreatieontwikkeling 
is de Blauwe Stad ten oosten van Groningen. Hier wordt op 
800 hectare natuur, waterberging, recreatie en wonen 
samengebracht. Dit project is op een zeer grote schaal 
uitgevoerd, maar men kan ook denken aan kleinere 
initiatieven die makkelijker op vrijkomende landbouwkavels 
kunnen worden gerealiseerd. 

'I .4 l<ansen voor landstedelijk wonen 

Er liggen, zoals hiervoor al werd aangegeven, zeker kansen 
om landstedelijke woonmilieus van de grond te krijgen. 
Daarnaast heeft de rijksoverheid zich in het voorjaar van 2005 
teruggetrokken uit het ruimtelijke ordeningsbeleid. Hierdoor 
hebben gemeenten en provincies zelf de zeggenschap 
gekregen waar bebouwing en landschap een plek moeten 
krijgen. Het is aan de regio's of ze deze vrijheid (kunnen) 
benutten om een woonprogramma te ontwikkelen die aan de 
kwantitatieve maar ook vooral de kwalitatieve vraag voldoet. 
Dit biedt misschien perspectieven voor de ontwikkeling van 
landstedelijke woonmilieus. Want het gebrek aan landelijke 
woonmilieus in of nabij de stad kan tot gevolg hebben 
dat mensen wegtrekken uit de stad. Deze situatie is niet 
bevredigend voor zowel de stad als de woonconsument. 

Wanneer de mogelijkheid er wel is, blijven mensen aan de 
stad gebonden wat economisch gezien voor de stad van 
belang is en de bewoners krijgen de woonomgeving die 
gewenst wordt. 

De effecten van het bouwen in het buitengebied gaan vaak over 
de ruimtelijke effecten en zijn doorgaans negatief van aard. 
De aantasting van het landschap en de mobiliteitseffecten 
leiden tot de grootste bezwaren. Deze bezwaren zijn niet 
altijd gegrond en er wordt vaak voorbij gegaan aan de 
positieve effecten. 
De mobiliteitseffecten blijken gering te zijn, zelfs bijna 
neutraal. Wanneer er in de toekomst steeds meer auto's 
worden geproduceerd met schonere brandstoffen, denk 
bijvoorbeeld aan elektrische auto's, dan zal bouwen in het 
landschap in dat opzicht geen milieutechnische bezwaren 
meer kennen. Een ander punt van aandacht zijn de 
ontsluitingswegen en bereikbaarheid. Door gebruik te maken 
van lage bebouwingsdichtheden en kleinschalige projecten 
zullen de projecten gebruik kunnen maken van het bestaande 
wegennet. 

De ruimtelijke effecten voor het landschap stuiten op de 
grootste bezwaren. Bij de ontwikkeli ngsplannen moet het 
landschap niet als tabu la rasa wordt beschouwd, wat wel werd 
gedaan bij landaanwinningprojecten en de ruilverkaveling. 
De kenmerken van het omliggende landschap moeten 
uitgangspunt worden voor het landstedelijk wonen zodat 
het karakter van het landschap niet wordt aangetast. Hierbij 
wordt niet bedoeld, dat overal maar bebouwing mag komen. 
In sommige gevallen zal het slot op de openbare ru imte 
behouden moeten worden. Dit zal het geval zijn wanneer 
het gaat om het beschermen van unieke, waardevolle 
cultuurlandschappen, natuurgebieden of dorpsgezichten. 
In situaties waar bebouwing wel mogelijk is moet gezocht 
worden naar een zorgvuldig ontwerp met betrekking tot 
locatie, volume en architectonische en landschappelijke 
inpassing van nieuwe woningen. 





02 Autarkie 

Zelfvoorzienend leven was lange tijd voor veel mensen de 
gewoonste zaak van de wereld. In afgelegen gebieden en 
besloten leefmilieus, bijvoorbeeld kloosters of afgelegen 
dorpen, waren de mensen afhankelijk van wat de seizoenen 
en de aarde te bieden hadden. Vandaag de dag kunnen we ons 
een dergelijk manier van leven bijna niet meer voorstellen. 
Door de aanleg van kabels en leidingen voor elektra, gas, 
drinkwater, riool, telefoon, radio, televisie en mobiliteit zijn 
we gewend geraakt om ieder moment in onze behoeftes te 
kunnen voorzien. Deze nieuwe technieken hebben ons veel 
goeds gebracht. Het leven is in bepaalde opzichten gezonder 
en comfortabeler geworden. Maar dit is zo vanzelfsprekend 
geworden dat alleen bij uitval we merken hoe het is om zonder 
te moeten doen. De ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat 
we vervreemd zijn geraakt van de natuurlijke processen. 
Doordat alles in grote hoeveelheden beschikbaar is gaan we 
niet spaarzaam met water, energie, voeding en grondstoffen 
om, zolang we het niet in onze portemonnee merken. 

In het hedendaagse leven is de energievoorziening een 
belangrijke levensvoorwaarde voor maatschappelijke 
processen, maar ook voor het leven in en rondom de eigen 
woning. Deze energievoorziening is voor het overgrote deel 
gebaseerd op het gebruik van fossiele brandstoffen. Aan het 
gebruikvan fossiele brandstoffen zijn grote risico's verbonden 
die een lange termijnkarakter hebben en daardoor volgende 
generaties kunnen treffen. De verbranding van fossiele 
brandstoffen zorgt voor de uitstoot van stikstofoxiden (NO), 
zwaveldioxide (50

2
) en kooldioxide (CO). Mogelijke gevolgen 
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verstoort. Hierdoor is de hoeveelheid kooldioxide de 
afgelopen twee eeuwen met 30 procent toegenomen, met alle 
gevolgen van dien. 
Inmiddels hebben veel landen na het ondertekenen van het 
Kyoto-protocol het reduceren van de (0

2 
uitstoot hoog op de 

agenda staan. Naast de uitstoot zijn de voorraden van fossiele 
brandstoffen ook eindig en regionaal geconcentreerd. Hoewel 
de nu bekende voorraden van aardgas en aardolie nog 
toereikend zijn voor enkele tientallen jaren, zullen de meeste 
voorraden in de loop van de 21ste eeuw uitgeput raken. 
Prognoses in het Wereld Energie Model van de OPEC-landen 
gaan uit van een toename van de wereldwijde vraag naar 
energie tot het jaar 2020 van vijftig procent. Deze groeiende 
vraag, veroorzaakt door bevolkingsgroei en economische 
ontwikkelingen, zal een forse prijsstijging tot gevolg hebben. 
Een vat ruwe olie koste in 2000 nog $20, terwijl we in 2006 al 
$60 betalen. En hoelang moeten we nog wachten voordat de 
prijs boven de $100 komt? 
Daarnaast kan de levering erg onzeker zijn aangezien de 
EU een slechte voorraadpositie heeft en voor meer dan de 
helft van de benodigde energie afhankelijk is van import. De 
dominante positie van het Midden-Oosten in de levering van 
aardolie en de vele conflicten in deze regio is hiervan een 
voorbeeld. 

Het overstappen op een duurzame energieproductie is van 
groot belang. In oktober 2006 liet het Engelse ministerie van 
financiën berekenen wat de effecten van het broeikaseffect 
zou kosten. De Engelse econoom Nicholas Stern berekende 
dat het de wereldeconomie tot 3,68 triljoen pond (ca. 5,5 
triljoen euro) kost als er de komende 10 jaar geen radicale 
maatregelen worden genomen. 
Ook Nederlandse bedrijven (o.a. Shell, Ra bobank en Unilever) 
hebben onlangs laten blijken dat het een thema is dat hoog op 
de agenda moet worden gezet. In december 2006 stuurde men 
een open brief aan de politieke partijen, waarin men vroeg om 
meer aandacht te besteden aan natuur- en milieubeleid. 

Het wordt steeds duidelijker dat als we nu niets doen, we over 
jaren de rekening gepresenteerd krijgen. 

2. 1 Zelfvoorz1 11111g 

Ons gebruik van fossiele brandstoffen moet dus zeer 
drastisch worden verminderd. De opgave is over te schakelen 
op energiebronnen die niet opraken en waar geen risico's 
voor het klimaat aan verbonden zijn. Deze vinden we in 
de vorm van zogeheten duurzame energiebronnen. Onder 
duurzame energiebronnen verstaan we energiebronnen die 
niet uitputbaar zijn. 
Het bouwen van nieuwe woningen in het buitengebied 
en met het oog op het overschakelen op een duurzamere 
energievoorziening, zou autarkie een uitkomst kunnen zijn. 
Autarkie komt van de Griekse woorden 'autos' (wat 'zelf' 
betekent) en 'arkeoo' ('voldoende zijn'). Doordat nieuwe 
voorzieningen aanlegd moeten worden, zou je dit ook 
decentraal kunnen opwekken waardoor je het transport ervan 
uitschakelt. Bekijk welke kansen de omgeving geeft voor het 
inzetten van duurzame energie en doe lokaal wat lokaal kan. 
Je zou bijvoorbeeld zelf water en energie (inclusief warmte en 
koeling) kunnen produceren, slim gebruik kunnen maken van 
natuurlijke hernieuwbare bronnen (regen, oppervlaktewater, 
zon, wind, aardwarmte en biomassa), en je eigen afvalwater 
kunnen verwerken. 

De autarkische manier van leven kun je ook doorzetten naar 
het zelf voorzien in voedsel en afvalverwerking. Aangezien dit 
veel tijd, ruimte, kennis en om een andere manier van leven 
vraagt, vraag ik me af of dat ook echt gewenst is. Het is niet 
de bedoeling dat een autistische enclave ontstaat waar de 
inwoners zich volledig afkeren van de rest van de omgeving. 
Daarom beperken we ons in het Green H

2
0using project in het 

zelfvoorzienend zijn in water, warmte en energie. 





2 2 VoorbeelrJprojecten 

In Nederland en omringende landen zijn verschillende 
interessante projecten te zien waar het beperken van de 
energievraag en het gebruik van duurzame energie voorop 
staat. Op de volgende pagina's zijn enkele voorbeelden te 
zien van projecten die al gerealiseerd zijn of plannen die men 
hoopt binnen enkele jaren te kunnen realiseren. 

Autarkisch woonwerkhuis Hoek 

Door hun fascinatie in een duurzame woonomgeving en 
een ecologische leefstijl zijn Joke van Driessen en Huib de 
Jonge in 1995 met het idee gekomen om een autarkisch 
woonwerkhuis te gaan bouwen. Er werd gestreefd om de 
woning zelfvoorzienend te maken, zodat men het zonder 
aansluiting op het landelijke net aankon. 
De woning/fotostudio bestaat uit een bouwlaag van 1000 m3 
waarbij de vertrekken rondom een patio zijn gegroepeerd. De 
basis is houtskeletbouw met aan drie zijden een aardenwaL De 
zuidgevel is grotendeels transparant waardoor veel zonlicht 
de woning kan binnenkomen. Het secturndak is bedekt met 
30 PV-panelen. Het regenwater van het dak wordt gefilterd en 
met ultraviolet licht gereinigd zodat het gebruikt kan worden 
als grijs water, waswater of drinkwater. Het afvalwater wordt 
op het eigen terrein gezuiverd door middel van een rietbed. 
Aangezien de woning wel aangesloten is op het landelijk 
water- en elektranet kunnen droge perioden overbrugt 
worden. Door de uitstekende isolatie en warmteterugwinning 
van ventilatielucht wordt de woning alleen verwarmd 
met wand- en vloerverwarming en een warmtepomp. Een 
zonneboiler zorgt voor het benodigde warmtapwater. 
Aangezien in de huidige situatie slecht 40% van het 
elektriciteitsverbruik zelf wordt opgewekt, wordt het plaatsen 
van een kleine windmolen bekeken. 

Nulenergie woning te Duiven 

Het principe van een nulenergie woning is dat de won ing 
gemiddeld jaarlijks evenveel energie produceert als ze 
verbruikt. Het autarkische van dit soort woningen heeft dus 
alleen betrekking op de energievoorziening en niet op water. 
Om dit te bereiken heeft Franke Arch itecten gebruik gemaakt 
van het Passiefhuis principe. De totale energievraag voor 
verwarming, ventilatie, verlichting en huishoudeli jke 
apparatuur van deze woning is erg klein. Aan de minimale 
energiebehoefte wordt duurzaam voldaan door een zware 
schilisolatie, uitstekende kierdichting, drievoudige beglazing 
en geïsoleerde houten kozijnen, ramen en deuren. De 
ventilatie- en verwarmingsbehoefte worden verzorgd door een 
gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. 
Voor aanvullende ruimteverwarming wordt een tegelkachel 
op de benedenverdieping gebruikt en 5 m2 zonthermische 
collectoren zorgen voor een deel van het warmtapwater. De 
56m2 PV-panelen wekken jaarlijks genoeg st room op om aan 
het huishoudelijk stroomgebruik te voldoen. 

Erik Franke heeft in Nederland nog 4 pro jecten neergezet die 
voldoen aan het Passiefhuis principe. Deze woningen zijn zo 
goed geïsoleerd en kierdicht dat de woning nog maar weinig 
behoefte heeft aan verwarming. 

[17) 





Earthships 

Een earthship is een idee van Michael Reynolds die in de 
jaren '70 begon met het ontwikkelen van een duurzame en 
betaalbare woning. Het ontwerp van een earthship is zodanig 
dat het de impact van de mens op de aarde behoorlijk 
vermindert. Het concept is gebaseerd op drie ideeën: 

autonomie van de bewoners 
het toepassen van duurzame technologie 
hergebruik van afgedankte producten 

De zongerichte woning wordt opgebouwd uit afvalmaterialen 
zoals autobanen, blikjes, flessen en andere gebruikte en 
afgedankte bouwmaterialen. De wanden worden voor de rest 
met aarde bedekt. Zonnepanelen en windmolens zorgen voor 
de benodigde elektriciteit en het regenwater wordt in een 
grote plantenbak in de serre gezuiverd. 
Het uiterlijk kan door de bewoners zelf worden bepaald 
maar hebben meestal organische vormen die een beetje 
sprookjesachtig beeld oproepen. Inmiddels staan er ca. 1000 
earthships, voornamelijk in de Verenigde Staten. In Nederland 
is men bezig met het verkrijgen van een bouwvergunning voor 
een earthship in Culemborg. 

Reynolds heeft met de earthships verschillende prijzen in 
de wacht gesleept. In 1975 kreeg hij de "Burlington House 
Award for lnteriors". Hij ontving de "Terra Alpha Technology 
1990 Acknowledgement Award" en werd genomineerd voor 
de "Chrysler Award for lnnovation in Design" in 1996. 

Ecovillage Munks0gard- Denemarken 

In 1995 is gestart met de bouw van vijf clusters van elk twintig 
woningen rondom een oude boerderij. De houtskeletbouw 
woningen zijn afgewerkt met leem en de daken zijn geïsoleerd 
met gerecycled papier. Drie huizenclusters worden verhuurd, 
één cluster is coöperatief bezit en één particulier bezit. Er 
wonen jongeren en ouderen, alleenstaanden en families met 
verschillende leefstijlen. Vanwege de gemeenschappe lijke 
faciliteiten en binnen- en buitenruimte is de behoefte aan 
privé-ruimte minder groot, waardoor de grootste woning 
en maar 110 m2 bedragen. Parkeren word t buiten het dorp 
gedaan en men bezit drie gezamenlijke auto's. 
De bewoners van Munks0gard streven naar zelfvoorziening 
tegen lage kosten. Dit blijft niet beperkt tot het zelf voorz ien 
in water en energie maar gaat veel verder. De bewoners 
verbouwen hun eigen groente en halen de overige producten 
bij boeren uit de buurt. Het land wordt volgens de princ ipes 
van de perrnacultuur ingericht met een wonen-cultuur
natuurzonering, uitgaande van de gebiedseigen kwaliteiten 
en waarden. Vrijkomende biomassa en fecaliën (ui t het 
toilet) worden gecomposteerd en als meststof gebruikt. 

[19] 
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Waterstof in de bebouwde omgeving 

Waterstof wordt door velen gezien als de energiedrager van 
de toekomst. De gedachte is dat de technologie nog ver weg 
is maar vandaag de dag zijn er al wel enkele interessante 
projecten en initiatieven, zoals we hieronder zullen 
beschrijven. 

Een klein eilandje Utsira in Noorwegen beleefde in 2004 
de primeur met de eerste duurzame samenleving op basis 
van wind- en waterstoftechnologie. Twee windmolens 
en een waterstoffabriek zorgen voor een onafhankelijke 
stroomvoorziening. Om geen onderbrekingen in de 
stroomlevering te hebben, slaan de bewoners de extra 
elektriciteit van de windmolens op door waterstof te maken. 
Als er minder wind zou zijn kan men de waterstof vervolgens 
gebruiken om elektriciteit op te wekken met een brandstofcel. 
Met dit demonstratieproject wil Norske Hydro het concept 
van de waterstofeconomie verwezenlijken. Het project is 
begonnen met het aansluiten van tien huishoudens op het 
net. 

In Denemarken hebben een groep bedrijven en instituten 
het plan gelanceerd voor de bouw van een waterstofstad, 
genaamd H2PIA. ln deze stad zullen inwoners zelf de energie 
kunnen opwekken die zij nodig hebben voor hun huishouden 
en voor hun auto. De waterstof zal worden geproduceerd van 
duurzame energiebronnen : zon en wind. 
De stad kent drie woningtypen. Villa Plugged krijgt 
elektriciteit en warmte die in het centrum van de waterstofstad 
wordt opgewekt. Villa Unplugged is daarentegen volledig 
zelfvoorzienend dankzij zonnecellen en een windturbine. 
Ook de auto, die gebruik maakt van brandstofcellen, zal 
elektriciteit aan de woning leveren wanneer die buiten 
geparkeerd staat. Villa Hybrid is een tussenvorm: aan het 
net gekoppeld, maar ook in staat om zelf elektriciteit te 
genereren. Er komt verder een stadscentrum met winkels, 
scholen, bedrijven en publieke ruimtes. 

Men hoopt in 2007 met de bouw te kunnen starten, nadat 
men een locatie heeft gevonden om het project te kunnen 
realiseren. 

In Nederland zijn verschillende instituten bezig met onderzoek 
naar het benutten van waterstof in de bebouwde omgeving. 
Voor de renovatie van de Arnhemse wijk Presikhaaf is 
onderzocht of waterstof ingezet kan worden als energiedrager. 
Tot op heden is er alleen een verkenning geweest van de 
mogelijkheden. Hieruit bleek dat een centraal systeem in de 
wijk de voorkeur heeft. Op dit moment wordt gezocht naar 
investeerders om een eerste demonstratiesysteem te kunnen 
bouwen. 

[21 ] 



· :J Vw1111nderen energ1Pgebruik 

De statistieken van het huishoudelijk energiegebruik laten 
[22] voor het elektriciteitsverbruik een stijgende tendens zien, 

terwijl het gasverbruik daalt. Tussen 1990 en 2004 is het 
elektriciteitsverbruik met ongeveer 20% toegenomen. De 
toename van het aantal elektrische apparaten is hiervan 
de oorzaak. Vooral apparaten als wasdrogers, vaatwassers 
en computers worden nu meer gebruikt en kosten relatief 
veel energie. Een andere belangrijke reden is de stijging 
van het aantal eenpersoonshuishoudens. Tevens schaffen 
huishoudens waarin beide partners werken meer en meer 
tijdsbesparende apparaten aan. 
De daling van het gasverbruik heeft er vooral mee te maken 
dat er minder gas wordt verbruikt voor ruimteverwarming. De 
komst van de HR-ketel en het beter isoleren van woningen 
hebben hier hun bedrage aan geleverd. Het gasverbruik voor 
warmwater is wel gestegen. In de periode 1990-2004 is het 
huishoudelijk gasverbruik met 23% gedaald. 

Het overschakelen op een duurzame energievoorziening 
houdt meer in dan het inzetten van duurzame energiebronnen. 
Als eerste zal de energievraag beperkt moeten worden, want 
hoe minder energie je nodig hebt des te minder je ook hoeft 
te produceren. Ten tweede het gebruiken van duurzame 
energiebronnen, zoals zon, wind en water. Het mooiste is als 
de volledige vraag gedekt kan worden door het gebruik van 
duurzame energie. Mocht dit niet het geval zijn dan zullen 
eind ige fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk 
ingezet moeten worden . Dit principe is ook wel bekend als 
Trias Energetica. 
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2 4 Bele11Hn 1 ingr.m 

Het principe om zelf te voorzien in de behoefte aan water, 
warmte en energie kent de nodige belemmeringen. Het 
gaat hierbij om maatschappelijk, politieke en economische 
belemmeringen. 

Aan zelfvoorzienendheid en duurzaam bouwen hangt in de 
ogen van bepaalde mensen een geitenwollen sokken imago. 
Men gaat er vanuit dat de noodzaak van het invoeren ervan 
niet zo'n vaart zal lopen. 'We hebben het toch goed zo' en 
'eerst zien dan geloven' wordt er dan geroepen. Weinig 
mensen willen het proefkonijn zijn en kijken liever de kat uit 
de boom. 
Aangezien de markt in het begin klein zal zijn, zullen instanties 
de risico's willen beperken voordat ze in dit avontuur 
stappen. De focus is vaak gericht op de korte termijn terwijl 
toekomstige veranderingen uit de weg worden gegaan. 
Er zijn ook belemmeringen in de regelgeving die het volledig 
loskoppelen van nutsvoorzieningen bemoeilijken. In 
Nederland is het namelijk wettelijk verplicht om aangesloten 
te zijn op nutsvoorzieningen en de netbeheerders hebben een 
leverplicht De aansluitplicht vervalt als de woningen zich 
buiten bepaalde afstanden van het openbare net bevinden. 
Voor gas en riolering is deze afstand 40 meter, voor water 
50 meter en voor elektriciteit 100 meter. In de praktijk 
zien we dat autarkische huizen gewoon op het net worden 
aangesloten waar alleen in nood gebruik van wordt gemaakt 
(zoals het autarkisch woonwerkhuis in Hoek- hfst 2.2). De 
kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van de 
bewoners. 
Andere belemmeringen is de papierwinkel die om de hoek 
komt kijken voor het decentraal produceren van energie en 
drinkwater. Allereerst is vaak een bouw- of milieuvergunning 
noodzakelijk. Daarnaast moet de lozing van huishoudelijk 
afvalwater aan de nodige eisen voldoen. 

De belangrijkste economische belemmeringen hebben te 
maken met het feit dat duurzame technieken op dit moment 
relatief duur zijn en nog niet kunnen concurreren tegen 
huidige energieprijzen. De overheid heeft in het verleden 
een subsidieregeling in het leven geroepen om het gebruik 
van onuitputtelijke duurzame energiebronnen te stimuleren. 
Deze Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) gaf een 
financiële tegemoetkoming. De overheid heeft de afgelopen 
jaren de subsidies steeds vaker afgeschaft. Hierdoor is de 
stap om te investeren in duurzame energieopwekking voor 
mensen en bedrijven redelijk groot geworden. Het is namelijk 
maar de vraag of men de investering er ooit uit zal halen. 
Door de extra voorzieningen en installaties nemen de 
bouwkosten toe. Er wordt vanuit gegaan dat het bouwen 
van een autarkisch huis circa 30% duurder is dan een 
conventioneel huis. Wanneer we de exploitatiekosten over 
een periode van 30 jaar bekijken dan zijn de kosten lager. Uit 
een onderzoek blijkt zelfs dat de totale kosten over 30 jaar 
van een autarkische woonwijk lager uitvallen. Het voordeel 
kan in de toekomst groter worden. Dit kan het geval zijn 
als de kosten van water en energie sterk stijgen of wanneer 
autarkische technieken goedkoper worden . 

Autarkisch wonen staat nu nog in de kinderschoenen. De 
realisatie van een dergelijk wooncluster zal niet makkelijk 
zijn en de nodige energie kosten. Maar als enkele de kar 
trekken dan zullen andere volgen. 
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03 Locatle 

De locatie voor het ontwerpen van een landstedelijk 
wooncluster betreft het buitengebied van Zwolle. De 
gemeente Zwolle heeft in het 'Structuurplan Zwolle 2020' de 
kaders aangegeven waarbinnen Zwolle zich tot het jaar 2020 
zal gaan ontwikkelen. Één van de positieve dingen aan de 
stad vinden de inwoners de verbinding met het buitengebied. 
In het structuurplan is dit ook duidelijk een van de pijlers; 
een duidelijke groenstructuur rondom de stad met goede 
landschappelijke, recreatieve en ecologische voorzieningen 
met een duurzaam karakter. 
Voor de polder 'Benoorden' en 'De Willemsvaart', gelegen 
aan de noordwest kant van Zwolle, is omschreven dat in 
het gebied tussen de wijk Westenholte en de Ijsset een 
kleinschalig wooncluster van 50 woningen mag komen. 
Dit is een ideale plek om een landstedelijk wooncluster te 
ontwikkelen, aangezien je echt het idee hebt in de polder te 
zitten en de stad ligt binnen handbereik. 

Afb. 17- Foto's Polder de Willemsvaart 

Waarom heeft de gemeente deze plek gekozen voor 
toekomstige woningbouw in het landelijk gebied? In 2004 
zijn de toekomstperspectieven voor het buitengebied in kaart 
gebracht. Hierbij is gekeken of het waarschijnlijk is dat in 
de nabije toekomst er een geleidelijke overgang plaatsvindt 
van landbouwfuncties naar een niet-landbouwfunctie. Uit 
het onderzoek blijkt dat de gemiddelde bedrijfsomvang van 
landbouwbedrijven in de polder 'Benoorden de Willemsvaart' 
het laagste is van alle gebieden rondom Zwolle. Doordat 
de bedrijven klein zijn, zullen zij relatief weinig weerstand 
kunnen bieden tegen grootschalige bedrijven, waardoor de 
landbouw in het gebied eerder zal worden weggeconcurreerd 
en zijn ruimte zal prijsgeven aan andere functies. Tevens 
heeft het gebied het hoogste aandeel boeren, dat met 
hun bedrijf stopt. Deze boeren hebben hier met 53% een 
behoorlijk aandeel van het landbouwareaal. De gemiddelde 
intensiteit van het agrarisch grondgebruik is ook relatief laag. 
Als laatste toonde het onderzoek aan dat de druk van het niet 
agrarische ruimtegebruik op de grondmarkt zeer hoog is. 
Samenvattend heeft de polder 'Benoorden de Willemsvaart' 
de beste transitiekansen. 



3 1 Gebiedsentwikkelingen 

Polder 'Benoorden' en 'de Willemsvaart' en de directe 
omgeving hebben in de loop der tijd grote veranderingen 
ondergaan en dit geldt ook voor de nabije toekomst. In 
het verleden behoorde dit gebied toe aan de grote polder 
Mastenbroek. Mastenbroek is de oudste polder van ons 
land met een rationele verkaveling (1362). Het veengebied 
wordt gekenmerkt door zijn landschappelijke openheid 
die voornamelijk in gebruik is als grasland. Vergezichten 
tot wel 7,5 km zijn mogelijk. Aan de 3 rechte noord-zuid 
verbindingen bevinden zich de wegen, water en woningen 
met begroeiing rondom het erf. De drie randen van de polder 
Mastenbroek hebben elk hun eigen karakteristiek. Polder 
Benoorden de Wiltemsvaart vormt de overgangszone richting 
de Ijsset ten noordwesten van Zwolle. Karakteristieken hier 
zijn de terpwoningen met begroeiing rondom het erf, wielen 
en kolken (die doen terugdenken aan de dijkdoorbraken uit 
het verleden) en het dijklichaam als uitzicht over polder en 
I] ss el. 

Ten noordwesten van Zwolle ligt de wijk Westenholte. 
Voorheen was het een apart dorp wat deel uitmaakte van 
de gemeente ZwolierkerspeL In 1967 werd besloten deze 
gemeente bij Zwolle te betrekken en Westenholte flink uit te 
breiden. Dit zorgde ervoor dat de bebouwing tot op zo'n 500 
meter van de Ijsseldijk kwam te liggen. Langs de rand van de 
wijk kwam een pad te liggen met uitzicht over de polder. 
Aan de noordzijde van Zwolle is rond de laatste eeuwwisseling 
begonnen met een grote nieuwe uitbreidingswijk, genaamd 
Stadshagen. Deze wijk zal de komende 15 jaar nog flink 
uitbreiden, waardoor de polder 'Benoorden de Willemsvaart' 
geïsoleerd komt te liggen tussen de Ijsset en de bebouwing 
van Westenholte en Stadshagen. 

Afb. 18- Gebiedsontwii<l<elingen 1970-



Als we verder inzoomen, kunnen we zien dat de polder de 
afgelopen jaren ook grote veranderingen heeft ondergaan. 
Door de hoge waterstanden van 1993 en 1995 heeft men 
besloten maatregelen te nemen om de l]ssel ter hoogte 
van Zwolle veiliger te maken. In 1999 is begonnen met het 
verruimen van het rivierbed en het graven van een nevengeul 
in de uiterwaarden, dit in het kader van het project 'Ruimte 
voor de Rivier' . Naast de extra ruimte voor de rivier is in het 
gebied, genaamd Vreugderijkerwaard, extra zorg besteed voor 
natuurontwikkeling. De uiterwaarden zijn een belangrijke 
broedplaats geworden voorvogels en andere zeldzame dieren, 
die sinds 2002 worden beheerd door Natuurmonumenten. 
Binnen enkele jaren is het de bedoeling dat de dijk verder de 
polder in wordt gelegd en dat er een tweede nevengeul wordt 
gegraven. 

Afb. 19 · Nevengeul en dijkverlegging Vreugderijkerwaard 

3.2 Lanclstedel11k wonen in d. Willomsvam t 

Polder de Wiltemsvaart is een ideale locatie om een 
kleinschalig landstedelijk wooncluster te bouwen. Met de 
Vreugderijkerwaard aan de ene kant en Westenholte aan de 
andere kant, bevinden de woningen zich tussen de stad en 
het natuurgebied in de uiterwaarden. Polder Benoorden is 
niet geschikt aangezien deze in verband met de zeer lage 
grondwaterstand is aangemerkt als primair watergebied. De 
grondwaterstand is een belangrijk aspect in deze omgeving. 
Het maaiveld ligt op de meeste plaatsen maar 20 à 30 cm 
boven de grondwaterstand en in natte perioden kunnen 
stukken land onder water komen te staan. 

Het gebied is zeer open met rondom de bebouwing 
begroeiing. De bereikbaarheid is goed zowel rich t ing 
Stadshagen als Westenholte. De wegen zijn redelijk smal 
dus daarom zou het toevoegen van een kleinschalig project 
zonder al te veel aanpassingen mogelijk moeten zijn. De 
dijk is alleen toegankelijk voor fietsers en wandelaars. De 



polder Benoorden de Wiltemsvaart moet in de toekomst 
een belangrijk uitloopgebied worden voor de wijken 
Westenholte en Stadshagen. Het is daarom te verwachten 
dat er extra wandel/fietsroutes worden toegevoegd, zodat 
er snelle verbindingen ontstaan vanuit de wijk richting de 
Vreugderijkerwaard. 

Belangrijk uitgangspunt voor het landstedelijk wooncluster 
is dat de woningen een goed uitzicht moeten hebben over 
de omgeving. Ondanks het feit dat de wijk Westenholte 
hemelsbreed op een afstand van 500 meter ligt, moeten 
de bewoners het gevoel hebben landelijk te wonen . Vanuit 
de situatie heb ik bekeken welke plekken in de polder door 
groenvoorzieningen en bebouwing worden afgeschermd 
zodat de woonwijk niet direct zichtbaar is. In afbeelding .. 
is te zien dat er één duidelijke plek in de Willemsvaart is 
waar Westenholte zo min mogelijk in het zicht is. Enkele 
jaren geleden was voor deze plek een nieuw te ontwikkelen 
landgoed bedacht, maar men is nooit verder gekomen dan 
principe schetsen. Het Green H

2
0using project laat zien 

dat een landstedelijk en autarkisch wooncluster goed te 
realiseren is op deze locatie. 

Het wooncluster kan een belangrijke taak hebben in de 
ontwikkeling van het gebied. Door de woningen op de 
omgeving te oriënteren zonder iedere woning een eigen 
tuin te geven, vormt het landschap de tuin van de bewoners. 
De bewoners zouden een actieve rol kunnen krijgen in het 
onderhoud van het landschap. 
De financiële opbrengsten van het project zouden gebruikt 
moeten worden voor natuurontwikkeling, zodat ook de natuur 
profiteert van de aanwezigheid van het woon cluster. 
De boerderijen in omgeving die leeg komen te staan zouden 
voor recreatie en andere activiteiten gebruikt kunnen worden, 
denk bijvoorbeeld aan een hostel of een kinderdagverblijf. 
Zodoende wordt er door het terugtrekken van de landbouw 
nieuw leven in het gebied geblazen waar iedereen van kan 
genieten. 

primair watergebied 

0 100m 500m 
~ 
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Afb. 20 • locatie landstedelijk wooncluster 







04 Zelfvoorzienende technieken 

Alvorens te kunnen beginnen met het maken van een ontwerp 
is van het belang om te weten welke zelfvoorzienende 
technieken er voor handen zijn . Deze kunnen namelijk een 
groot deel van het ontwerp bepalen. Denk bijvoorbeeld aan 
de productie van stroom. Het maakt namelijk nogal wat uit 
of zon, wind of waterkracht de drijvende kracht is achter 
de elektriciteitsproductie. Dit zal bepalend zijn voor de 
planopzet, de i~passing in de omgeving en de architectuur. 
Voor water· en warmtezelfvoorziening geldt hetzelfde. 
De technieken die voorhanden zijn kunnen we opdelen in 
passieve en actieve maatregelen. Met passief bedoelen we 
maatregelen zonder tussenkomst van apparaten. 
Hieronder worden, voor de drie gestelde onderdelen van 
autarkie, de mogelijkheden op een rijtje gezet. 
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4.1 Water 

Water is een essentiële en onmisbare bron in het dagelijks 
leven. Op onze aarde is circa 1,4 miljard kubieke meter water 
aanwezig. Dat lijkt op het eerste gezicht heel veel maar 97 % 
hiervan is zout water. Het grootste deel van het zoete water 
is in vaste ijsvorm aanwezig op de noord- en de zuidpool. 
Het beschikbare deel zoet water bedraagt slechts 0,3%. Dit 
water is van absoluut levensbelang. Hier zullen we dus heel 
zorgvuldig mee om moeten gaan. 

Het gebruik van water is per land zeer verschillend. In de 
Verenigde Staten gebruikt een persoon zo'n 400 liter per 
dag, terwijl dat in Azië, Afrika en Zuid-Amerika, voor zover 
beschikbaar, varieert van 20 tot 100 liter per persoon per 
dag. In Nederland verbruiken we gemiddeld 125 liter water 
per persoon per dag. Ondanks dat we in een waterrijk land 
wonen is het van belang om zuinig met water om te springen. 

Waterzelfvoorziening begint met waterbesparing. Door 
het gebruik van waterbesparende kranen, douches, 
toiletten, was- en vaatwasmachines, doorstroombegrenzers 
en schuimstraalmondstukken kan er 30 à 40% op het 
waterverbruik bespaard worden. 
Daarnaast kan men ook fors op het verbruik van het 
toiletwater besparen door gebruik te maken van het Ecoplay 
systeem. Dit systeem vangt het bad- en douchewater achter 
het toilet op, waar het wordt gereinigd, zodat het kan worden 
hergebruikt voor het doorspoelen van het toilet. Dit levert een 
besparing van 30% op. Uit onderzoek van TNS NIPO en VEWIN 
blijkt tevens dat een persoon in een nieuwbouwwoning 
ongeveer 15 liter minder water verbruikt dan het gemiddelde 
waterverbruik per persoon. De waterbesparende maatregelen 
zorgen ervoor dat het gemiddelde watergebruik per persoon 
gereduceerd kan worden tot 75liter per dag. Dit betekent een 
besparing van 40% op het huidige verbruik. 

Bij het gebruik van water is het in veel gevallen niet 
noodzakelijk dat drinkwater wordt gebruikt. Daarom zijn er 
in de periode 2000-2002 in Nederland zes proefprojecten 
geweest waar onderzoek werd gedaan naar het gebruik van 
huishoudwater. Huishoudwater is water van een mindere 
kwaliteit dan drinkwater. Dit kan gebruikt worden voor 
toiletspoeling, in de wasmachine, voor de tuin en voor 
het wassen van auto's. Uit deze projecten bleek dat de 
microbiologische kwaliteit van het huishoudwater niet 
gewaarborgd kon worden, waardoor vergaande zuivering 
noodzakelijk is om gezondheidsklachten te voorkomen. Een 
tweede risico blijkt te liggen in het optreden van fouten 
bij de aanleg, tijdens de levering of veranderingen die 
bewoners zelf aanbrengen. Daarom heeft Staatssecretaris 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer, 
Pieter van Geel, op 13 augustus 2003 een verzoek gedaan 
om de levering van huishoudwater te verbieden. Er wordt 
aangeraden om overal drinkwater toe te passen omdat het 
huishoudwater dermate moet worden gezuiverd dat het bijna 
dezelfde kwaliteit heeft als drinkwater. 

Een autarkische waterketen bestaat uit de volgende stappen: 

opvang~ filtering~ opslag~ zuivering~ kwaliteitscontrole 
~ gebruik ~ afvalwaterzuivering ~ kwaliteitscontrole ~ 
lozen 

Voor de wateropvang wordt gebruik gemaakt van regenwater. 
In Nederland valt er gemiddeld 800 liter water per m2 per 
jaar. Dit zou betekenen dat de woningen een dakoppervlak 
van ongeveer 30 m2 per persoon zouden moeten hebben. 
Rekeninghoudend met droge en natte perioden kan ook water 
uit het grond- en/of oppervlaktewater aangezogen worden. 
Via een filter wordt het water opgevangen in een opslagtank. 
Voor de drinkwaterbereiding zal het opgeslagen water de 
volgende zuiveringsstappen moeten doorlopen: 
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• omgekeerde osmose: door middel van filtratie de 
zwevende delen verwijderen 

• uv- en ozonbehandeling: bacteriën verwijderen/ 
doden door filtratie en oxidatie 

• actieve koolfiltratie: het verwijderen van chemische 
stoffen 

Nadat het water gezuiverd is, wordt de kwaliteit gecontroleerd 
en is het geschikt voor gebruik. Na gebruik wordt het 
huishoudelijk afvalwater gezuiverd. Via een vetvanger 
en bezinktank (septictank) wordt het water naar een IBA 
systeem gepompt. IBA systemen, wat staat voor Individuele 
Behandeling van Afvalwater, zuiveren het afvalwater op een 
fysische, chemische of biologische manier. Een voorbeeld 
van een biologisch IBA systeem is een helofytenfilter. Een 
helofytenfilter, riet-zandfilter, bestaat uit rietplanten, grind, 
schelpen en zand. Het totale filter is een meter diep. Het 
afvalwater komt voor het filter in een bezinktank terecht (o.a. 
vetafscheiding). Van daaruit wordt het omhoog gepompt en 

bereiding 

oppervlaktewater Douche 

i1 

~ 
Toilet 

Afb. 25- Schema zelfvoorziening water 

over het rietveld verdeeld, waarna het in een tijdsbestek van 
12-24 uur door de verschillende lagen heen zakt. Doordat 
het afvalwater direct in het zandbed wegzakt, komt er geen 
water aan het oppervlak wat de kans op stankoverlast of 
insecten tot het minimum beperkt. Door diverse biologische 
(riet en bacteriën welke aan de rietwortels zitten 'eten' het 
organische materiaal), fysische en chemische reacties (ijzer 
in het zand reageert met fosfaat, nitriet en nitraat) wordt 
het afvalwater voor een flink gedeelte gezuiverd. Via een 
controleputje wordt het water dan op het oppervlaktewater 
geloosd, zodat de cirkel rond is. 

Afb. 24- Helofytenfilter 
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4.2 Warmte 

Voor het minimaliseren van de warmtevraag is het goed 
om het principe van het passiefhuis nader te bekijken. Het 
passiefhuisconcept is in de jaren '80 ontwikkeld door Prof. Bo 
Adamson aan de Universiteit van Lund in Zweden. In de jaren 
'90 is dit concept verder gebracht door het wetenschappelijk 
Passiv Haus lnstitut (PHI) in Darmstadt onder leiding van 
Dr. Wolfgang Feist. In landen als Duitsland, Oostenrijk en 
Zwitserland zijn inmiddels al meer dan 5000 passiefhuizen 
gebouwd. De belangstelling in Nederland is de afgelopen 
jaren gegroeid, met als resultaat de eerste projecten die 
uitermate positief worden ontvangen. 

Het passiefhuis zorgt voor aanzienlijke energiebesparingen 
die hoofdzakelijk worden gerealiseerd door middel van 
passieve technieken. Met een compact ontwerp, georiënteerd 
op de zon, uitgevoerd met zeer goede schilisolatie en een 
effectieve kierdichting, kan warmte nog nauwelijks uit de 
woning ontsnappen. Passieve warmtebronnen zoals de zon 
en interne warmtebronnen zoals bewoners en huishoudelijke 
apparaten zorgen voor de nodige warmte. De geringe 
warmtevraag die dan nog overblijft, kan worden opgevangen 
door de inkomende ventilatielucht te verwarmen. Deze 
maatregelen maken een conventioneel verwarmingssysteem 
overbodig. 
Ter vergelijking: een passiefhuis gebruikt ongeveer 4 à 5 keer 
minder energie dan een woning gebouwd volgens de eisen 
van het bouwbesluit 

De belangrijkste aspecten van het passiefhuisprincipe zullen 
kort worden toegelicht. 

• Transmissieverliezen beperken 

Het beperken van transmissieverliezen wordt voornameli jk 
bereikt door het opvoeren van de iso latiewaarde van 
de schil en het voorkomen van koudebruggen. Om een 
verwarmingssysteem overbodig te maken praten we in 
dit geval over superisolatie. Als uitgangspunt worden de 
volgende u-waarde aangehouden: 

U-waarde wanden, vloer en dak 
U-waarde van buitenschrijnwerk 
U-waarde beglazing 

: < 0,15 W/m2K 
: < 0,8 W/m2K 
: < 0,8 W/m2K 

Om deze waarden te halen is een isolatiedikte van 25 à 30 
cm nodig. Maar er zijn ook isolatiematerialen op de markt die 
met een geringe dikte toch hoge isolatiewaarde halen. Het 
gaat hierbij om warmtereflecterend isolatiemateriaal, waarbi j 
dunne lagen schuim en wol worden afgewisseld met lagen 
gemetalliseerde films. De totale dikte is maximaal3 cm. 

Voor de ramen en deuren wordt gebrui k gemaakt van 
passiefhuisramen en -deuren. Het kozijn bestaat uit hout met 
in het hart een laag kurk. Voor de beglazing is drievoudige 
beglazing een goede oplossing. 

Het plaatsen van een serre, atrium of verglaasd balkon heeft 
ook een positief effect op transmissieverliezen. De zon warmt 
de lucht in deze onverwarmde ruimte op. Hierdoor ligt de 
temperatuur enkele graden hoger dan de buitentemperatuur 
wat transmissieverliezen reduceert. 
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• Luchtdicht bouwen 

Door extra aandacht te besteden aan het voorkomen van 
kieren en naden wordt het warmteverlies hierdoor tot het 
minimum beperkt. In het passiefhuis wordt een extreme 
luchtdichtheid nagestreefd wat extra aandacht vraagt in 
detail en uitvoering. 

• Zongericht ontwerp 

De oriëntatie van woningen vormt de basis van zongericht 
ontwerpen. Het beste is de woningen een noord-zuid 
oriëntatie te geven, met een eventuele afwijking van plus 
of min dertig graden. Om te zorgen dat het invallende 
zonlicht optimaal wordt benut worden de glasopeningen 
asymmetrisch over de woning verdeeld: naar het zuiden meer 
glasoppervlakten dan naar het noorden. Energieverliezen 
via glasoppervlakken wordt dan voor een groot deel 
goedgemaakt door energiewinst dankzij instraling door de 
zon. Om de benuttingsfactor zo hoog mogelijk te maken, 
plaatsen we de vertrekken met de grootste warmtebehoefte 
aan de zuidzijde en de verkeersruimte en opslagruimten aan 
de koude noordzijde. 
Om de kans op oververhitting te vermijden is een goede 
zonwering noodzakelijk. Daarbij gaat het niet alleen om 
glas op het zuiden; juist ook bij glas op het westen kan een 
laagstaande zon gemakkelijk tot oververhitting en discomfort 
leiden. Het gebruik van overstekken, bomen of lamellen zijn 
enkele mogelijkheden die als zonwering kunnen dienen. 

• Ventilatie 

Het gebruik van gebalanceerde ventilatie zorgt voor een 
goede luchtkwaliteit in de woning. Door gebruik te maken 
van warmteterugwinning wordt de verse inkomende lucht 
verwarmd door de lucht die naar buiten wordt afgevoerd. Door 
te zorgen dat de warmtebehoefte van de woning maximaal15 
kW/m2 bedraagt, kan de woning tevens verwarmd worden 
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Afb. 26 ·Zonering van vertrekken in de woning 

door het verwarmen van de ingeblazen ventilatielucht. Een 
warmtepomp kan zorgen voor de benodigde bijverwarm ing. 

Door het aanzuigen van verse lucht via een ondergrondse 
buis (bodemwarmtewisselaar) wordt de behoefte aan 
bijverwarming verder gereduceerd. De bodem heeft namelijk 
op een diepte van 2 meter een constante temperatuurvan 10 à 
12 graden. In de winter warmt de bodem de koude buitenlucht 
op en in de zomer wordt deze afgekoeld. 

Het ventilatiesysteem kan naast de verwarming van verse 
lucht ook worden aangewend voor het warmtapwater. Hierbij 
wordt dan gebruik gemaakt van een combitoestel waarbij de 
warmtepomp de energie uit de afgezogen lucht gebruikt om 
het tapwater en de inkomende ventilatielucht te verwarmen. 

Eventueel kunnen ook zonnecollectoren worden geplaatst 
die door middel van een zonneboiler de verwarming van het 
tapwater voor hun rekening nemen. 



4.3 Energie 

4.3.1 Actieve zonne-energie 

De hoeveelheid zonne-energie die de aarde bereikt is 
enorm. Nederland ontvangt jaarlijks een hoeveelheid zonne
energie die overeenkomt met ruim 500 maal ons jaarlijkse 
elektriciteitsverbruik. Om dit te kunnen gebruiken moet 
zonne-energie omgezet worden naar elektriciteit. Dit proces 
wordt fotovoltage genoemd. Veelgebruikt is de afkorting 
"PV", dat stamt van het Engelse " photovoltaic". 
Zonnepanelen zijn opgebouwd uit verzameling kleine 
zonnecellen. De hoeveelheid energie die een zonnepaneel 
produceert is afhankelijk van drie factoren: de oppervlakte 
van het paneel, het rendement van het paneel en deinstraling 
van de zon. 
Het rendement van het paneel wordt bepaald door het type 
halfgeleider dat gebruikt wordt. De meeste zonnecellen, zo'n 
driekwart deel van het totaal, worden gemaakt van kristllijn 
silicium. Deze panelen hebben een rendement van ca. 13%. 
De instraling van de zon wordt bepaald door de oriëntatie 
en de hellingshoek van het paneel. Het instralingdiagram 
(afb. 27) toont de jaarlijkse zoninstraling, uitgedrukt in 
percentages van de maximale instraling. In Nederland wordt 
de maximale opbrengst op jaarbasis gehaald met een paneel 
dat recht op het zuiden is gericht onder een hoek van 36 
graden. 

Zonne-energie is een milieuvriendelijke manier om stroom 
op te wekken. De huidige prijzen van zonnepanelen vormen 
de grootste barrière voor het gebruik ervan op grote schaal. 
De huidige zonnecellen leveren gemiddeld 80 kWh per jaar 
per vierkante meter. De aanschafprijs bedraagt zo'n €600. 
Met een huidig elektriciteitstarief van €0,20/kWh bedraagt 
de terugverdientijd 38 jaar, terwijl een zonnecel maar een 
levensduur heeft van 25 jaar. 
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Er wordt wel gewerkt aan nieuwe technieken om zonnepanelen 
rendabeler te maken. Aan de TU Eindhoven wordt gewerkt 
aan de ontwikkeling van een nieuw soort zonnecel met een 
dikte van ongeveer 1 centimeter. Het concept bestaat uit een 
innovatieve coating, een fluorescerende laag en een zonnecel. 
De fluorescerende laag absorbeert het opvallende licht. De 
spiegelende laag en de innovatieve coating zorgen ervoor dat 
het licht tussen de lagen reflecteert richting de zijkant. Aan 
de zijkant van de plaat zit een zonnecel die het opvallende 
zonlicht omzet in elektriciteit. De fluorescerende laag dient 
als transportfunctie zodat maar een zeer klein oppervlak 
nodig is voor de dure zonnecellen. Dit scheelt aanzienlijk in 
de kosten. Deze panelen produceren gemiddeld 68 kWh per 
jaar per vierkante meter. Aangezien de aanschafprijs maar 
€150 bedraagt, verdient het paneel zich in 11 jaar terug. 
Helaas wordt er vanuit gegaan dat de panelen maar 12 jaar 
meegaan, dus de winst is minimaal (1 jaar). 

Zonnecel 

spiegelende onderlaag 

Afb. 28- Maxxun zonnepaneel 

4.3.2 Windenergie 

Het ontstaan van wind is terug te voeren op de zon. De zon 
verwarmt namelijk de aarde waardoor lucht wordt verwarmd. 
De koude lucht daalt waardoor luchtdrukverschillen ontstaan. 
Dit veroorzaakt luchtstromen in de atmosfeer. 
De wind varieert voortdurend in snelheid en richting. Wanneer 
we wind willen gebruiken om energie te produceren is het 
belangrijk te realiseren dat de windsnelheid op de plaats van 
een toekomstige windturbine essentieel is, vooral voor de 
economische haalbaarheid. De energie in de wind verhoudt 
zich met een derdemacht tot de windsnelheid. Dit betekent 
dat indien de windsnelheid verdubbelt, de energie in de wind 
verachtvoudigt. Voor een rendabele windenergiebenutting 
is een gemiddelde windsnelheid van minstens vijf meter 
per seconde gewenst. De meeste windturbines staan in de 
windrijke provincies aan de kust. Landinwaarts is een grotere 
hoogte nodig om rendabel te zijn. 

Om te bekijken of windenergie kan worden ingezet voor de 
elektriciteitsproductie is de gemiddelde windsnelheid op 
de locatie van cruciaal belang. De windsnelheid bij Zwolle 
bedraagt 4,5 m/s waardoor windenergie niet rendabel zal 
zijn. Daarnaast is de gemeente Zwolle geen voorstander om 
grote windturbines te plaatsen in het buitengebied. 



4.3.3 VVaterkracht 

VVaterkracht is een energiebron die al vele eeuwen wordt 
benut. VVaterwielen waarbij het verval direct werd omgezet 
in een draaiende beweging werden onder andere gebruikt 
om graan te malen en hout te bewerken, en als mechanische 
energie voor fabrieken. Pas sinds het einde van de 19e 
eeuw wordt waterkracht voor het opwekken van elektriciteit 
toegepast. 
VVaterkracht is momenteel de meest efficiënte manier om 
elektriciteit op te wekken en is daarbij een schone, duurzame 
energiebron die goedkope elektriciteit produceert zonder 
vervuiling. Voorwaarden voor een potentieel aan waterkracht 
is een voortdurende aanvoer van water in combinatie met 
een hoogteverschil. Vooral in rivierdelta's wordt ruim aan 
de eerste voorwaarde voldaan, maar op de meeste plaatsen 
is het hoogteverschil te gering om op een rendabele wijze 
stroom op te wekken. Dit is ook de reden, dat het aandeel 
waterkracht in Nederland relatief klein is, 40 MVV. 

Afb. 29- Principe waterkrachtlens 

Voor dit probleem bedacht jacob van Berkel van Entry 
Technology Support een systeem om het verval op te krikken: 
de waterkrachtlens. Het principe van de waterkrachtlens 
bestaat is het genereren van een radiaal convergerende golf. 
De golfdynamica is vergelijkbaar met een systeem waarbij 
een vallende waterdruppel een (in dit geval divergerende) 
golfveld genereert. 

De golf wordt gegenereerd door een lage cirkelvormige stuw 
die periodiek water doorlaat. Doordat de stuw gebogen is 
gebouwd, bewegen golven zich richting het middelpunt. Als 
gevolg hiervan wordt de golfenergie verdicht en worden de 
golven korter en hoger. In het middelpunt spat het water veel 
hoger op dan aan het begin van de stuwwand. Bij proeven is 
gebleken dat een golfvan dertig centimeter in het middelpunt 
het water meters hoog laat opspatten (dit golfverschijnsel 
staat ook wel bekend als "Bulls eye"). De hoge golven wordt 
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in het middelpunt in een 2 meter hoog talud opgevangen. 
Het opgevangen water heeft nu wel voldoende valhoogte om 
een turbine aan te drijven en de waterkracht om te zetten 
in elektrische energie. Het systeem zorgt er voor dat een 
continue waterstroom met laag potentieel wordt omgezet in 
een wisselende waterstroom met hoog potentieel. Doordat al 
het water in een centraal punt wordt opgevangen hoeft alleen 
hier een turbine geplaatst te worden in plaats van over de 
gehele lengte van de dam. 

Voordeel van het gebruik van waterkracht is dat de opgewekte 
energie plaatsvindt zonder vervuilende uitstoot. Het 
vermogen is meestal continue aanwezig en de hoeveelheid 
beschikbare energie is redelijk voorspelbaar. Tevens is de 
kostprijs stabiel over een lange levensduur. Om visschade 
te voorkomen kan een vis-geleid systeem worden aangelegd 
of gewerkt worden met andere technieken om de vissen niet 
door de waterkrachtlens te laten zwemmen. Een voorbeeld 
hiervan is het zenden van bepaalde geluidsgolven waardoor 
vissen een andere kant opzwemmen. 
Het nadeel is dat de technieklocatiespecifiek is. Rivierdebielen 
variëren vaak sterk in de verschillende seizoenen. Daarom 
kan de installatie niet altijd op volle toeren draaien en zal een 
overdimensionering van het systeem niet te voorkomen zijn. 

De kosten van het gehele systeem worden geschat op €4200/ 
kW geïnstalleerd vermogen, bij een levensduur van 20 jaar. 
Kosten voor bedrijf en onderhoud zijn in de kWh-kosten 
opgenomen, die €0,09/kWh bedragen. Dit is dus ongeveer de 
helft van de huidige elektriciteitsprijs. 

concentrator 

Bovenaanzicht 

Doorsnede 

Afb. 30 ·Principe waterkrachtlens 



4.4 Autarkische uitgangspunten voor het ontwerp 

De omschreven voorzieningen om volledige autarkie te 
kunnen realiseren worden als uitgangspunt gebruikt voor het 
maken van het ontwerp. Voor waterzelfvoorziening zal naast 
het opvangen van regenwater tevens gebruik worden gemaakt 
van het oppervlaktewater om de watervoorraad op peil te 
houden. Wanneer alleen regenwater zou worden gebruikt, 
is een zeer groot dakoppervlak nodig (minimaal 90 m2 voor 
3 personen) en is de aanvoer van water in droge perioden 
niet gewaarborgd. Het oppervlaktewater in de polder is van 
redelijk goede kwaliteit dat de stoffen die in iets hoger mate 
in het water aanwezig zijn (stikstof, fosfaat en koper), bij de 
drinkwaterbereiding gezuiverd kunnen worden. 

Voor de warmtevraag en het warmtapwater zal het 
passiefhuisprincipe worden gebruikt. Dit principe is er 
helemaal op gericht om de energievraag te beperken zodat de 
energiebehoefte minimaal wordt. 

Een van de belangrijkste uitgangspunten is de keuze van het 
systeem waarmee elektriciteit wordt opgewekt. Zoals al in 
paragraaf 4.3.2 werd aangehaald heeft windenergie niet de 
voorkeur aangezien de windsnelheid te laag is om rendabel 
te zijn. Actieve zonne-energie kan worden ingezet, maar om 
de jaarlijkse energievraag te kunnen dekken zal een zeer 
groot oppervlak PV-cellen geplaatst moeten worden. Één 
woning heeft al minimaal 40 m2 PV-cellen nodig om in het 
huishoudelijke energieverbruik te kunnen voorzien. Ga maar 
eens na hoeveel vierkante meter dan nodig is voor een heel 
wooncomplex! 

Met de aanwezigheid van de rivier de Ijsset is waterkracht 
hier de beste optie. Het gebruik van waterkracht heeft als 
voordeel dat het één van de meest rendabele manier is van 
duurzame energieopwekking en daarnaast voorkomt het dat 
de architectuur van het wooncomplex wordt overheerst door 

Om een beeld te krijgen of de waterkrachtlens geschikt is, 
zullen we moeten bekijken hoe deze ingepast kan worden. 
Aangezien de Ijsset gebruikt wordt door de scheepvaart, 
zal er geen dam in de rivier zelf geplaatst kunnen worden. 
Een andere optie die zich hier voordoet is het plaatsen van 
de waterkrachtlens in de nevengeuL Als we de tweede/ 
toekomstige nevengeul bekijken dan heeft de rivier een 
afstand van 3 kilometer afgelegd tussen het begin en 
eindpunt van de nevengeuL In de Ijsset geldt een verval van 
10 cm per kilometer. Zodoende zal het hoogteverschil in de 
nevengeul 30 cm bedragen. Door de waterkrachtlens aan het 
begin te plaatsen kan gebruik worden gemaakt van dit kleine 
hoogteversch it. 

lengte 3 km 
verval30 cm 

positie waterkrachtlens 

zonnepanelen of windmolens. Afb. 31 - Waterkrachtlens in nevengeul 



Met de gegevens van het rivierdebiet kunnen we berekenen 
wat het potentiële vermogen is. Dit gebeurt door middel van 
onderstaande formule: 

P=1000*9,8*Q*H 
Met: P in Watt 

Q in m3/s 
H in meters 

Afvoerdebiet lisset 

Gemiddeld: 403 m3/s 
Maximaal: 1189 m3/s 
Minimaat : 217 m3/s 

Bron: www.waterstat.nl 

Wanneer we uitgaan dat gemiddeld 10% van het rivierwater 
door de tweede nevengeul stroomt dan is het potentiële 
vermogen 118 kW. Wanneer de waterkrachtlens het gehele 
jaar in werking is, betekent dit dat jaarlijks 1.000.000 kWh 
geproduceerd kan worden. Dit biedt dus zeker perspectief! 





Woningen clusteren binnendijks 
Waterkrachtlens buitendijks 

Groen tussen en rondom woningen 

Afb.33- Ontwerpuitgangspunten 

Gesloten grondbalans Orientatie op omgeving 

Parkeerzone Autovrije zone 



05 Ontwerp 

5 1 Landschappelijke inpassing 

Het wooncluster in de polder "de Willemsvaart" is gelegen in 
het open polder- en rivierenlandschap. Deze unieke ligging 
is uitgangspunt geweest voor de opzet van het plan. Door de 
woningen te clusteren behoudt de omgeving zijn openheid 
en zodoende hebben de woningen een vrij uitzicht hierop. 
Daarnaast zorgt de clustering tevens voor een efficiënt gebruik 
van de autarkische voorzieningen. De waterkrachtlens, 
de elektriciteitsvoorziening, zal buitendijks in de tweede 
nevengeul worden geplaatst. Hierdoor zal er een relatief 
kort leidingnetwerk nodig zijn om alle woningen te bereiken. 
De waterkrachtlens zorgt door zijn zichtbare werking, het 
opwekken van watergolven met een hoogte van 2 meter hoog, 
voor een extra attractie langs het dijklichaam. Dit benadrukt 
het toepassen van nieuwe duurzame energieopwekking die 
voor iedereen zichtbaar is. De polder moet namelijk een 
belangrijk uitloopgebied worden voor de wijken Stadshagen 
en Westenholte en daar kan deze attractie een rol in spelen. 

Afb. 34- Profteldoorsnede huidige bebouwing en landstedelijk wonen 

De woningen worden aan de noord- en zuidzijde van de kavel 
geplaatst. De woningen oriënteren zich op de zijde waarin 
zij een onbelemmerd uitzicht hebben over het landschap. In 
de hedendaagse woningbouw worden woningbouwblokken 
vaak met de tuinen naar elkaar toe geplaatst. De tuin is 
zodoende een afgesloten plek tussen de bebouwing. Door 
dit principe om te draaien komt de tuin aan de buitenzijde 
te liggen, waardoor het landschap de tuin van de bewoners 
wordt (afb. 34). De bewoners zouden in dit geval een deel 
van het onderhoud van het landschap op zich kunnen nemen. 
Dit kan een belangrijke voorwaarde zijn bij de verkoop van 
de woningen. je krijgt een uniek plekje in het groen om te 
wonen, maar er wordt wel verwacht dat je daar ook je steentje 
aan bijdraagt. Zodoende wordt iets teruggedaan en wordt 
betrokkenheid en gemeenschapszin bevordert onder de 
bewoners. 

De doelgroep die vooral is geïnteresseerd in landstedelijk 
wonen zijn de hogere Inkomens, ouderen en gezinnen met 
kinderen. Het ontsluitingsgebied tussen de woningen wordt 
voor deze mensen een belangrijkeontmoetings-en speelplek. 
De woningen worden In kleine bouwblokken opgedeeld en ten 
opzichte van elkaar verschoven. Tussen de woningen ontstaan 
doorkijkjes en kan het groen tot in het gemeenschappelijk 
binnengebied doordringen. De bouwblokken zijn zo ten 
opzichte van elkaar verschoven dat men vanaf de looppaden 
langs de andere bouwblokken heenkijkt Dit bevordert de 
openheld van het plan. 
In het binnengebied wordt tevens geparkeerd. Om bewoners 
de mogelijkheid te geven hun auto dicht bij de woning te 
parkeren zonder dat het gebied dichtslibt, is ervoor gekozen 
om aan de noordzijde een centrale parkeerzone te maken. 
Deze parkeerzone wordt uitgevoerd als een terp waarbij het 
parkeren zich op maaiveldniveau bevindt. De noordelijke 
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woningen vormen één geheel met de terp en krijgen een 
entree op de verdieping. Dit entreeniveau is gelijk aan de 
hoogte van het dijklichaam waardoor het zichtveld wordt 
verruimd tot het gebied achter de dijk. 
Het voordeel van een centrale parkeerzone is dat het 
binnengebied niet gedomineerd wordt door auto's maar 
dat het open en groen blijft. De ruimte voor de woningen is 
geheel autovrij. Via loopbruggen kunnen de woningen aan de 
zuidzijde bereikt worden. 

Een ander belangrijk uitgangspunt is de waterhuishouding. 
Het grondwater ligt op deze plek slechts 30 cm onder het 
maaiveld. Het maaiveld kan zelfs enkele malen per jaar 
licht onder water komen te staan. Om ervoor te zorgen dat 
het maaiveld het gehele jaar door droog blijft is het van 
belang dat het terrein met 75 cm wordt opgehoogd. Om de 
grondkosten hiervan te beperken zal worden gewerkt met een 
gesloten grond balans. Grond rondom de woningen zal worden 

Afb. 35 ·Maquette wooncluster Zwolle 

afgegraven om het terrein mee op te hogen. Daarnaast is voor 
de waterzelfvoorziening een buffer nodig, aangezien de 
hoeveelheid regenwater die op de daken valt niet voldoende 
is om de vraag te dekken. Het oppervlaktewater in de polder 
is van een goede kwaliteit om bij de drinkwaterzuivering 
gebruikt te worden. De waterplas heeft zodoende niet alleen 
een noodzakelijk en visueel doel, maar voorziet ook in de 
waterbehoefte. 
De hoge grondwaterstand zorgt er ook voor dat het 
kostentechnisch niet verstandig is om ondergronds te 
bouwen. De bouwkosten van een autarkische woning zijn 
gemiddeld genomen 30% hoger dan een conventionele 
woning. Een dure waterdichte constructie zal de kos,ten 
aanzienlijk verhogen, waardoor de haalbaarheid van het plan 
verkleind zal worden. 

Afbeelding 35 en 36 geven een totaaloverzicht van het 
woon cluster. 



Afb. 36- Maquette wooncluster Zwolle 

5.2 Wonen 

Wonen in het groen is het centrale thema wat een rol speelt 
in de opzet van de woningen. De vormtaal, de materialisatie 
en de situering zorgen voor heldere bouwvolumes die niet de 
aandacht opeisen. 
De unieke ligging moet in de woning zelf benadrukt worden. 
Dit komt naar voren door het uitzicht, maar ook in de 
bouwwijze. De woningen hebben twee karakters in zich. 
Een extravert en een introvert deel. Door een duidelijke 
overgang te maken tussen open en het gesloten deel van 
de woning wordt de aandacht op de omgeving versterkt. Afb. 37 - Introvert/ Extravert 

De scheiding in de woning wordt gevormd door het dag- en 
nachtprogramma. Dit leidt tot een duidelijke opbouw van 
openbaar (het gemeenschappelijke tussengebied buiten), 
naar gemeenschappelijke privé (het woongedeelte van de 
woning), naar privé (de eigen slaapkamer). De extraverte 
vertrekken hebben grote glasoppervlakken of panoramische 
vensters die het landschap in kaderen. Het introverte deel van 
de woning haalt zijn licht binnen via smalle ramen, patio's of 
vensters in het plafond. 
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5.2. 1 Terpwoning 

Aan de noordzijde liggen in totaal 18 terpwoningen. De 
woningen vormen één geheel met de terp waarin geparkeerd 
wordt. De schuine hoek van het talud wordt doorgezet in het 
dakvlak aan de noordzijde. Dit dakvlak is met mossedum 
bedekt, dat als extra isolatie dient aan de koude noordkant. 
De woning kan op twee niveau's worden betreden. Vanuit de 
parkeerzone is een directe verbinding met de berging op de 
begane grond. De voordeur bevindt zich één niveau hoger, op 
het dek van de terp. Via de zijkanten kan men het dekniveau 
bereiken. Dit dekniveau ligt op dezelfde hoogte als het 
dijklichaam. Zodoende kan men vanaf hier een blik werpen op 
de uiterwaarden van de ljssel. 
Het woongedeelte is gelegen op de verdieping. Via de entree 
loopt men direct de eetkeuken aan de achterzijde binnen. 
Deze ruimte heeft twee vensters en een open verbinding met 
de woonkamer, die een verdieping hoger ligt. De trap naast 
de eetkeuken zorgt voor een snelle verbinding tussen beide 
vertrekken. De ruime woonkamer op de bovenste laag heeft 
aan de noordzijde een panoramisch venster met uitzicht over 
de ljssel. Aan de andere zijde is een serre gemaakt die ook 
als buitenruimte kan worden gebruikt. De serre is op het 
zuiden gelegen en geeft uitzicht op het gemeenschappelijk 
binnengebied. In de gevel bevinden zich vouwramen en 
vouwdeuren vormen de scheiding tussen de woonkamer en 
de serre. Door de ramen en deuren volledig open te vouwen 
kan er één grote ruimte ontstaan. 
Het slaapgedeelte van de woning komt men tegen wanneer 
men in de woning afdaalt. Als eerste liggen twee vertrekken 
op de eerste verdieping en twee vertrekken op de begane 
grond. De begane grond is volledig afgesloten. Een 
ramenstrook ter plaatse van de overgang van het terptalud 
en het mossedumdak zorgt ervoor dat de slaapvertrekken 
voldoende daglicht ontvangen. 
De woning heeft in totaal een oppervlakte van 140 m2 
(exclusief de serre van 10m2). 

Afb. 38 · Doorsnede terpwoning 

2e verdieping 





5.2.2 Waterwoning 

De waterwoning, 28 in totaal, aan de zuidzijde is georiënteerd 
op het zuiden. De leefruimten op de begane grond hebben 
vrij uitzicht met een aangrenzende serre. Deze serre kan 
gebruikt worden als uitbreiding van de woning in het 
voorjaar en de zomer. Door de serre een dubbele hoogte 
te geven wordt benadrukt dat de serre een tussengebied 
is tussen binnen en buiten. Bijkomend voordeel is het 
reduceren van het transmissieverlies en de mogelijkheid om 
ventilatielucht in de serre voor te verwarmen. De koudere 
ruimten, zoals een berging en technische ruimte, zijn aan 
de noordzijde van de woning geplaatst. Op de verdieping 
bevinden zich de slaapvertrekken. Om te zorgen dat de meer 
in zichzelf gekeerde slaapvertrekken toch voldoende daglicht 
ontvangen, is een patio in het midden van de verdieping 
geplaatst. Hieraan grenzen twee slaapvertrekken. De andere 
slaapkamer krijgt zijn licht via een smal raam aan de voorzijde 
en een groot raam die zich in de nis ter plaatse van de entree 
bevindt. 
Het schuine dak ter plaatse van de verkeerszone op 
de verdieping zorgt voor een goede plaatsing van de 
zonnepanelen op het dak. Tevens wordt ervoor gezorgd dat 
daglicht tot in de verkeers· en badruimte kan doordringen. 
Om de ind ividuele woning in het bouwblok te benadrukken 
worden twee kleuren metselwerk toegepast die een licht 
kleurverschil hebben. Aan de achtergevel kunnen de 
schuivende zonweringspaneten door de bewoners naar boven 
of beneden worden geschoven. Dit zorgt voor een afwisselend 
beeld in de achtergevel. 
De woning heeft in totaal een oppervlakte van 115 m2 
(exclusief de serre van 13m2). 

Afb. 41 ·Doorsnede waterwoning 

l everdieping 

I 

I 
I 
I 
I 

begane ~ond 
I 
I 

Afb. 42 - Exploded view waterwoning 





Afb. 44 • Entreedek terpwoning Afb. 45 ·loopbrug richting parkeerzone 

Afb. 46 · Gemeenschappelijk binnengebied tussen waterwoningen Afb. 47 · Achterzijde waterwoningen 



5 3 Bouwmethoden en materialisatie 

Groen wonen vraagt om een andere bouwmethode. Een snelle 
en schone manier van bouwen met verantwoorde materialen 
(nagroeibare grondstoffen) of materialen die hergebruikt 
kunnen worden . Snelle en schone montage op de bouwplaats 
is noodzakelijk om de omgeving niet onnodig te vervuilen. 

Lenotec 

Als bouwmethoden is gekozen voor een volledig houten 
constructie. De wanden zullen worden opgebouwd uit Lenotec 
wanden, waarbij de binnenzijde van de wand direct de 
zichtzijde is. Lenotec bouwdelen ontstaan door het kruislings 
verlijmen van vuren hout lamellen, van 17 of 27 mm dikte, 
die met een vacuUm perssysteem in de fabriek geproduceerd 
worden. De kruislingse opbouw garandeert met zijn zeer 
goede en duurzame verlijming een goede vormvastheid 
en buigstijfheid . De massieve delen kunnen geproduceerd 
worden met een maximale afmeting van 4,8 meter bij 20 
meter en een dikte van 51 tot 300 mm. Het grote voordeel is 
dat sparingen voor ramen/deuren en elektraleidingen in de 
fabriek al kunnen worden aangebracht. Doordat er nagenoeg 
geen krimp optreedt, zijn de elementen zeer maatvast en kan 
er zeer secuur te werk worden gegaan. Daarnaast hebben 
de elementen ook een beter accumulerend vermogen dan 
traditionele houtskeletbouw. 

Om te zorgen dat de woningscheidende Lenotec wanden 
voldoen aan de brandveiligheidseisen kan een gipsplaats 
tegen de wand worden geschroef. Nadeel hiervan is dat 
de houten zichtzijde verdwijnt. Daarom wordt in het 
Green H

2
0using project ervoor gekozen de wanden te 

overdimensioneren. Het hout heeft een inbrandsnelheld van 
0,65 mm/min . Voor een brandwerendheld van 90 minuten 
betekend dit een extra dikte van 59 mm. 
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Afb. 48, 49 en 50 - Lenotec 



De vloeren van de woningen zullen ook uit hout worden 
opgebouwd. Aangezien in de vloeren de ventilatiekanalen 
weggewerkt dienen te worden, wordt gebruik gemaakt 
van houten I-liggers, genaamd Finn]oist. Finn]oist is een 
samengestelde balk met een onder en boven ligger van 
Kerto hout en een OSB-flens. De I-ligger heeft een ideale 
verhouding tussen gewicht en sterkte. Overspanningen tot 14 
meter kunnen snel en probleemloos worden gemonteerd. 

Isolatie 

De Finn]oist liggers worden zowel in de vloer als in het dak 
gebruikt. De ruimte tussen de liggers zal worden opgevuld 
met 350 mm minerale wol, om de benodigde isolatiewaarde 
te halen. 
De Lenotec wanden worden echter bekleed met een dun 
warmtereflecterend isolatiemateriaal. De firma ACTIS heeft 
een serie isolatiematerialen op de markt gebracht die met 
een dikte van 2 à 3 centimeter een Re-waarde halen van 
5 tot 6 m2K/W. Het isolatiemateriaal is samengesteld uit 
afwisselende lagen gemetalliseerde films, watten en schuim/ 
wol. De dunne, multireflecterende isolaties werken op deze 
manier in op de 4 manieren van energieoverdracht: convectie, 
straling, geleiding en faseverandering. 

Afb. 51 - Warmtereflecterend isolatiemateriaal 

Gevelmaterialen 

De gevels zijn opgebouwd uit twee materialen die het 
introverte en extraverte karakter van de woningen 
benadrukken. De extraverte woonruimten worden bekleedt 
met robinia hout. Dit hout heeft een korte groeitijd en een 
duurzaamheidsklasse 1. Robinia hout is hard, neemt moeilijk 
vocht op, rot niet en wordt uitsluitend met FSC keurmerk 
geleverd. Allemaal voordelen voor een duurzame houten 
gevel. 

De houten buitenzonwering, die in beide woningtypen 
worden gebruikt, bestaan uit verdiepingshoge schermen. 
Dit is een principe wat ontworpen is door architect Paul de 
Ruiter. De bewoners kunnen de schermen naar eigen behoefte 
openen en sluiten. De geleidingsrails op de stijl van de 
achterpui zorgt ervoor dat de onderregel omhoog getrokken 
kan worden. Het scherm heeft een knikpunt iets boven het 
midden. Zodoende kunnen de schermen ook bij stormachtig 
weer geopend worden (afb. 52). 

De gevels waarachter zich meer introverte leefruimten 
bevinden worden aan de buitenzijde bekleed met zwarte 
baksteen. Als techniek wordt hierbij gekozen voor het 
ClickBrick systeem. Dit droogstapelsysteem is gemakkelijk 
te verwerken zonder metselen of lijmen. De stenen worden 
op elkaar gestapeld waarbij een rvsclip voor de bevestiging 
zorgt met de achterconstructie. Door de minimale voeg komt 
het gevelvlak als geheel tot zijn recht. De stenen kunnen in 
de toekomst snel en eenvoudig worden losgehaald en worden 
hergebruikt. 

Het stenen talud wordt opgebouwd uit basalt blokken. Deze 
blokken refereren naar de kribben die in de rivier liggen. 
Alleen de rechte delen van het talud worden gelijmd en de 
overige blokken worden los op de ondergrond gelegd. 



Afb. 52- Bultenzonwering - lamellen 
schermen individueel te bedlenen 
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54 Installaties 

In en rondom de woningen worden installaties gebruikt die 
er voor zorgen dat het gehele complex in zijn eigen behoefte 
kan voorzien wat betreft water, warmte en energie. Hieronder 
worden de systemen voor water en warmte beschreven, 
waarna de jaarlijkse elektriciteitsvraag kan worden bepaald. 
Dit is bepalend om te weten hoeveel elektriciteit de 
waterkrachtlens moet kunnen opwekken om het gehele jaar 
het wooncluster van stroom te kunnen voorzien. 

54.1 Water 

De waterzelfvoorziening komt tot stand door het regenwater 
van de daken op te vangen. Dit water wordt met een 
hemelwaterafvoer naar een waterzakgetransporteerd die zich 
onder de woning bevindt. De resterende hoeveelheid water 
wordt uit de omliggende waterplas gehaald. Dit water wordt 
ligt gefilterd en opgepompt richting de drinkwaterbereiding. 
Via verschillende processen, beschreven in hoofdstuk 4.1, 
wordt het water gezuiverd tot drinkwaterkwaliteit Dit water 
is gereed voor gebruik. 
Het afvalwater uit de woning wordt naar het binnenterrein 
afgevoerd met uitzondering van het douche- en badwater. 
Dit afvalwater wordt via het Ecoplay systeem achter het 
toilet opgevangen. Hier wordt het licht gezuiverd en gebruikt 
voor de toiletspoeling. Daarna wordt het alsnog naar het 
binnenterrein afgevoerd. Op het binnenterrein bevindt 
zich een septietank waar het vet en slib uit het water wordt 
gehaald. Daarna wordt het in kleine hoeveelheden over het 
helofytenfilter verspreidt. Aan het eind van het filter wordt de 
kwaliteit van het afvalwater gecontroleerd en geloost op het 
oppervlaktewater. 

Het helofytenfilter heeft een afmeting nodig van 3 m2 per 
persoon. Wanneer we uitgaan van gemiddeld 3 personen 
per huishouden dan betekend dit een oppervlak van 252m2 
voor de waterwoningen en 162 m2 voor de terpwoningen. 

Omdat de kans op stankoverlast minimaal is, worden 
de helofytenfilters in de groene binnenruimte tussen de 
bouwblokken geplaatst. Vanwege zijn grote omvang zijn 
de helofytenfilters vormgegeven als zitelement en zijn ze 
elementen die het binnengebied bepalen. Dit benadrukt de 
duurzame cyclus. 

54.2 Warmte 

De warmtevraag in de woning is tot het minimum beperkt door 
het toepassen van hoge isolatiewaarden, luchtdicht bouwen 
en zongericht ontwerpen met een goede buitenzonwering. 

In bijlage D is berekend wat de resterende warmtevraag 
van de woningen is. De warmtevraag door transmissie- en 
ventilatieverlies bedraagt zo'n 2000 W en maar 1200 W 
wanneer we de interne warmtelast en de zonopbrengst 
meetellen. De warmtevraag is beperkt waardoor we de 
ruimteverwarming kunnen opvangen door het verwarmen van 
de inkomende ventilatielucht. 

Afbeelding 53 geeft het ventilatieschema weer van de 
woningen. Er wordt gebruik gemaakt van balansventilatie met 
warmteterugwinning door middel van een warmtepomp. De 
warmtepomp zorgt daarnaast ook voor de verwarmingvan het 
tapwater. Dit is geïntegreerd in één toestel. 
De ventilatielucht wordt via een bodemwarmtewisselaar 
aangevoerd. Deze verwarmt de koude buitenlucht tot een 
temperatuur van 5 à 10°C. Voordat deze lucht de warmtepomp 
bereikt, kan de ventilatielucht ookvia de serre worden geleid. 
Wanneer de serre een hogere temperatuur heeft zal deze de 
ventilatielucht verder opwarmen. In de warmtepomp wordt de 
afgevoerde warme lucht gebruikt om de inkomende lucht mee 
op te warmen. 
Het systeem kan ook gebruikt worden voor koeling. Wanneer 
een lagere temperatuur gewenst is, kan de inkomende 
ventilatielucht via een bypass direct de verblijfsruimte 
worden ingeblazen. 
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5.4.3 Energ ie 

De waterkrachtlens zal de elektriciteit van het wooncluster 
produceren. In theorie kan deze 24 uur per dag en 365 dagen 
per jaar in werking zijn, mits er voldoende wateraanvoer is en 
wanneer de waterkrachtlens niet onder water komt te staan 
door te hoge waterstanden. 

Probleem is dat de uiterwaarden (1,00+ NAP) in het verleden 
30 dagen per jaar onder water stonden. De maatregelen die 
zijn getroffen om de rivier meer de ruimte te geven hebben de 
waterstanden met 30 centimeter verlaagd. 

Hieronder een tabel met enkele belangrijke gegevens: 

HUIDIG TOEKOMST 

Gemiddelde laagste waterstand 0,00+ NAP 

Gemiddelde waterstand 0,65+ NAP 

Aantal dagen> 1,00+ NAP 30 20 

Bron: www.waterstat.nl- periode 1990-2004 

In de toekomst zullen de uiterwaarden zo'n 20 dagen per jaar 
onder water staan. Om te zorgen dat de waterkrachtlens in 
werking kan blijven terwijl de uiterwaarden onderlopen, zullen 
de randen van de nevengeul met 50 cm worden opgehoogd. 
Alleen in situaties met extreem hoog water(> 1,50+ NAP) zal 
het water dermate hoog staan dat de waterkrachtlens zelf 
onderwater komt te staan. We gaan uit dat dit 10 à 15 dagen 
per jaar het geval is. 

Bij extreem hoog water kan er geen elektriciteit met de 
waterkrachtlens worden opgewekt. Om te zorgen dat de 
woningen toch van elektriciteit kunnen worden voorzien 
zal een energieopslag nodig zijn. Aangezien het rendement 

van accu's laag is, is besloten om gebruik te maken van 
waterstofopslag. Gedurende het jaar wordt een overschot 
aan elektriciteit via elektrolyse omgezet in waterstof. Deze 
waterstof kan bij een tekort aan elektriciteit worden gebruikt 
om via een brandstofcel weer elektriciteit te produceren. 

Het totale schema van de elektriciteitsproductie is 
weergegeven in afbeelding 54. 

In bijlage B is het vermogen van de waterkrachtlens en de 
grootte van de waterstofopslag berekent. Met de beschreven 
technieken blijkt een vermogen van 22 kW noodzakelijk 
te zijn en een waterstofopslag van 6,5 m3. De jaarlijkse 
productie bedraagt 192.720 kWh bij een jaarlijkse vraag van 
165.200 kWh. Hieruit kunnen we concluderen dat slechts 7,5 
m3 water per seconde door de nevengeul hoeft te stromen om 
dit vermogen te halen. Dit is 4% van het minimale debiet van 
de l)ssel. 
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Afb. 54- Schema elektriciteitsproductie met waterkrachtlens en waterstofopslag 

5.5 Toekomst - rijden op waterstof 

In de verdere toekomst kan het zelfvoorzienende karakter van 
het wooncluster verder uitgebouwd worden naar mobiliteit. 
Aangezien een waterstofopslag aanwezig is, is rijden op 
waterstof een logische stap. De ontwikkelingen daarin zijn 
vandaag de dag nog klein, maar sommige autofabrikanten 
zien het als een goede optie als brandstof voor de toekomst. 

In bijlage C is een berekening gemaakt wat de gevolgen 
voor de installatie zouden zijn wanneer we het wooncluster 
tevens op waterstof laten rijden. Uit de resultaten blijkt dat 
het vermogen van de waterkrachtlens van 22 kW naar 75 kW 
moet worden vergroot. Hierdoor zal niet 4% maar 12% van het 
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rivierdebiet door de nevengeul moet gaan stromen. 

Het faseren bij een eventuele ontwikkeling van een dergelijk 
systeem lijkt me noodzakelijk. Allereerst moet blijken dat 
de waterkrachtlens en de waterstofopslag goed werken 
zonder mobiliteit. Wanneer dit het geval is kan het systeem 
uitgebouwd worden. De waterkrachtlens zal hiervoor een 
zwaardere turbine krijgen en ook de sifon. Als het mogelijk 
is, is het wel efficiënt om de damwand al direct op de grotere 
capaciteit aan te passen. 

Toekomstmuziek die nog ver weg is, maar wie weet! 
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06 Epiloog 

Is Green H
2
0using een utopie of binnen tientallen jaren 

werkelijkheid? Naar mijn mening zal het verminderen van 
de energievraag en het duurzaam produceren ervan in de 
toekomst een grote rol gaan spelen in de bouwwereld. 
Sinds het uitkomen van de film 'An inconvenient truth' van 
Al Gore in oktober 2006 is de milieuproblematiek weer een 
hot item geworden. Zowel de politiek als verschillende grote 
multinationals lijken echt te willen investeren in duurzamere 
technieken. 

Landstedelijk wonen is niet een manier van wonen die 
uitbreidingswijken zoals de Vinex overbodig maken. Het gaat 
om een andere schaalgrote en meer in op de kwaliteit dan de 
kwantiteit. Landstedelijk wonen moet tegemoet komen aan de 
wensen van bewoners die nu in geringe mate in Nederland te 
vinden zijn. De ligging van de projecten moet een belangrijk 
uitgangspunt zijn in de planopzet Het uitzicht vanuit de 
woonvertrekken van de woning op het landschap is van groot 
belang. Dit benadrukt de unieke ligging. De ontsluiting kan 
vanuit het hart van het plan gebeuren. De architectonische 
uitwerking zal per locatie verschillend zijn maar een snelle 
bouwmethode lijkt me wel aan te raden om de belasting op de 
omgeving te minimaliseren. 
Een ander belangrijk aspect in de planopzet is dat de projecten 
zonder al te veel aanpassingen in het bestaande gebied 
ingepast kunnen worden. Wanneer grote infrastructurele 
aanpassingen nodig zijn blijft de impact op de omgeving niet 
beperkt tot de locatie van het wooncluster, maar beïnvloed 
het de hele directe omgeving. 

Het concept om landstedelijke wonen te combineren met 
autarkie biedt zeker mogelijkheden. Hierbij geldt dat er nog 
de nodige stappen moeten worden gezet wil het zover komen. 
Het ontwerp voor de locatie in Zwolle kan niet één op één in 
andere situaties worden overgenomen. leder gebied vraagt 
om zijn eigen aanpak. Het zal noodzakelijk zijn om per locatie 

kritisch te bekijken of landstedelijk wonen gewenst is en 
welke schaalgrote aanvaardbaar wordt geacht. In bosrijke 
gebieden bijvoorbeeld zou in grotere dichtheden bebouwing 
kunnen plaatsvinden met behoudt van ruime, groene en 
rustige woonomgevingen in vergelijking met een open 
polderlandschap. 
De analyse naar de mogelijkheden en beperkingen van 
autarkische voorzieningen spelen een grote rol bij het 
opzetten van een duurzaam wooncluster. Hierbij is het 
belangrijk dat de bewoners een gelijk comfortniveau hebben 
en zonder al te veel aanpassingen hun huidige leefstijl 
kunnen behouden. Door duurzame zelfvoorziening kan men 
zich onafhankelijk maken van de omgeving en wordt ervoor 
gezorgd dat het milieu minder belast wordt. Het is een mooi 
ideaal maar kent natuurlijk ook een keerzijde. Om 365 dagen 
per jaar zelfvoorzienend te zijn betekent dit dat de capaciteit 
van de installaties op de meest ongunstige situatie moet 
worden afgestemd. Dit leidt jaarlijks, zoals de gemaakte 
berekeningen ook aangeven, tot een grote overproductie. 
En wat wordt er dan met de teveel geproduceerde energie 
gedaan? Terugleveren aan het landelijk energienet of zijn er 
andere mogelijkheden? 
Tevens zullen de investeringskosten bij de bouw van dergelijke 
projecten hoog zijn. Niet zozeer de bouwkosten maar vooral 
de installaties zullen een grote kostenpost zijn. Men loopt een 
groot risico aangezien er veel geld geïnvesteerd moet worden 
en het maar de vraag is of de gemaakte kosten in de loop 
der jaren worden terugverdiend. Wanneer de overheid echt 
wil overstappen op een duurzamere energieproductie voor 
de bebouwde omgeving dan zal men dit soort initiatieven 
financieel moeten ondersteunen. Zodoende worden de 
risico's over verschillende partijen verdeeld. 

De grote onzekerheid bij het Green H
2
0using schuilt in 

de nieuwe technieken die worden gebruikt. Vooral de 
elektriciteitsproductie met de waterkrachtlens is een techniek 



die nog in ontwikkeling is en nog niet op ware grootte in 
de praktijk is getest. Worden de rendementen gehaald die 
verwacht worden? Kan het daadwerkelijk concurreren qua 
kostprijs? 
Ook het gebruik van waterstof als opslagmedium is 
een techniek waar van zal moeten blijken of dit op een 
verantwoorde en rendabele manier kan worden ingezet in de 
energievoorziening van een wooncluster. 
Het is daarbij belangrijk dat er een pilotproject wordt gestart 
op kleine schaal waarin de werking van het totale systeem 
kan worden getest. Wanneer de resultaten een positief beeld 
geven, kan het op grotere schaal worden toegepast. Het op 
echt grote schaal toepassen zal uiteindelijk leiden tot het 
dalen van de kosten waardoor de toepassing ervan in een 
stroomversnelling kan raken. 
Het uitbreiden van de zelfvoorziening naar mobiliteit, waar 
in hoofdstuk 5 over wordt gesproken, is een stap die pas 
in de verdere toekomst kan worden genomen. Hiervoor 
is men ook afhankelijk van de ontwikkelingen in de 
automobielindustrie. 

Wat betreft de waterproductie zal het de vraag zijn of het 
zelf produceren van drinkwater geen problemen oplevert. 
De technieken maken het mogelijk, maar weten de bewoners 
in de praktijk op een goede manier met het systeem om te 
gaan? Denk aan gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan 
bij verkeerd gebruik of vervuiling bij het doorspoelen van 
chemische stoffen. 
De verwarming van de woning hoeft naar mijn mening 
met de hedendaagse kennis geen probleem te zijn. 
Het passiefhuisprincipe biedt hiervoor uitstekende 
uitgangspunten. In Nederland is er nog maar weinig ervaring 
bij de bouw van passieve huizen. Daarom zal het noodzakelijk 
zijn om goed te kijken naar landen als Duitsland, Oostenrijk 
en Zwitserland, waar deze bouwwijze al veel is toegepast en 
goede resultaten laat zien. 

Het Green H
2
0using bevindt zich in het rivierengebied. Het 

rivierengebied heeft veel potentie voor het ontwikkelen 
van dergelijke woonclusters. Langs de rivieren bevindt 
zich over het algemeen nog voldoende ruimte en zijn op 
verschillende plaatsen ontwikkelingen bezig met betrekking 
tot de rivier of natuurontwikkeling. De waterkrachtlens kan in 
het rivierengebied uitkomst bieden, maar zeker niet overal. 
Wanneer dit niet het geval is zal er naar oplossingen met zon, 
wind of biomassa gezocht moeten worden. 
Als we de grote rivieren van Nederland bekijken dan hebben 
deze een gezamenlijke lengte van 850 km. Wanneer we langs 
de rivieren iedere 2 km een wooncluster van 50 woningen 
zouden plaatsen, levert dit in totaal25.000 woningen op. Dit 
is 30% van de vraag naar landstedelijk wonen. 

Afb. X-Potentiele woongebieden langs 
de grote rivieren 



Het Green H
2
0using heeft aangetoond dat het mogelijk is 

om een zelfvoorzienend wooncluster te maken in Nederland 
die in het landelijk gebied wordt ingepast. Het is nu de 
vraag of Nederland durft over te stappen naar een dergelijke 
duurzamere woonomgeving die tegemoet komt aan de wensen 
van veel Nederlanders. Wie durft het aan? De toekomst zal het 
ons leren! 
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Afbeeldingenli jst 

De afbeeldingen zijn gemaakt door )eroen Back met uitzondering van: 

Afb. 1 - kaft hoofdstuk 1 (uit: jaarboek Natuurmonumenten) 
Afb. 4- De Blauwe stad (www.blauwestad.nl) 
Afb. 5- Zoekgebieden landstedelijk wonen (uit: De Landstad) 

Afb. 7- C0
2 

kringloop (www.verantwoordgroen.nl) 
Afb. 8- Autarkisch woonwerkhuis Hoek (uit: boek Autarkie) 
Afb. 9- Nulenergie woning (Franke Architecten) 
Afb. 10- Earthships (www.owaze.nl) 
Afb. 11- Ecovillage Munks0gärd (www.munkesoegaard.dk) 
Afb. 12 - H2PIA (www.h2pia.com) 
Afb. 13- Huishoudelijkelektriciteits-en gasverbruik (www.energiened.nl) 
Afb. 14- Trias Energetica (www.ecofys.nl) 
Afb. 15- Cartoon aansluiting op nutsvoorzieningen (uit: Autarkie, zelfvoorzienende woonwerklandschappen) 

Afb.16-Kaft hoofdstuk 3 (Google Earth) 

Afb. 23 - Jaarlijkse hoeveelheid neerslag (KNMI) 
Afb. 24- Helofytenfilter (Mobecohome: the mobile ecological home, B.A.S. van Ham, TU/e, 2004) 
Afb. 27- lnstralingsdiagram (www.hollandsolar.nl) 
Afb. 28- Maxxun zonnepaneel (Informatie Maxxun) 
Afb. 29 - Principe waterkrachtlens (Tijdschrift Energie+, februari 2006) 
Afb. 30 - Principe waterkrachtlens (Haalbaarheidsonderzoek Waterkrachtlens) 

Afb. 48, 49 en 50- Lenotec (www.finnforest.nl) 
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Spouw 
ClickSriek metselwerk 



0 

~ I 
I 

~ 
I 
I 

! 

parileren 

6000 

begane grond 

Oppervlakte : 140m2 (excl. serre 10m2) 

j_ 

eetkeuken 

11 I I ,_ r-----.:.--J 
verdieping 1 

I 
I 

! 

serre 

0 
6000 

verdieping 2 

Plattegronden terpwoning 
Schaal 1 150 
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Voorgevel Achtergevel 

Voor- en achtergevel terpwon ing 
Sclîaa 150 



Zijgevel terpwon ing 
Schaal 1 •150 
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11500+ 
-v--

6200+ 
~ 

3100+ 

peil= 0 

Doorsnede terpwoning 
Schaal î îOO 

I 
I 
L _ _ _ 
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Deta1l aan cl u id i ng 
Scr1aal 1 1 00 



Terpwoning - detail 01 
St .haal I 10 

serreventilatie 

9550+ 

Lenotec wand 
Lattenraamwerk 
Triso-Laine+ isolatie 
Spouw 
ClickSriek metselwerk 



9550+ 
V 

Schuifpanelen lamellen zonwering 

Dakbedekking 
Afschotplaten 
Multiplex 
FinnJoist ligger 
Minerale wof- 350 mm 
Plafondre~els 
Dubbele gipskartonplaat 

serreventilatie 

serre 

Terpwoning - detail 02 
Schaal1 10 
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Terpwoning -detai l 03 
Scl1aal 1 10 

Vegetatiemat (mos-sedum) 
Combine-plate elementen + groeisubstraat 
Drainage/waterbuffervlies 
Dakbedekking 
Multiplex 
Plafondre~els 
Dubbele gipskartonplaat 
FinnJoist ligger 
Minerale wol - 350 mm 
Plafondre~els 
Dubbele gipskartonplaat 



Vegetatiemat (mos-sedum) 
Combine-plate elementen+ groeisubstraat 
Drainage/waterbuffervlies 
Dakbedekking 
Multiplex 
Plafondre~els 
Dubbele gipskartonplaat 
FinnJoist ligger 
Minerale waf- 350 mm 
Plafondre~els 
Dubbele gipskartonplaat 

Terpwoning - detail 04 
Schaal 110 
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Bijlage B 

Berekening capaciteit waterkrachtlens en waterstofops lag 

Ele triciTeitsvraag 

1. Huishoudel ijk elektri ci teitsverbruik 

Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van Nederlandse huishoudens is in onderstaande tabel weergegeven: 

tleKtnc1te1tsverorull< naar grootte nUisnoudens 
Aantal 
personen in 1 2 3 
huishoudens 

Gemiddeld 
gebruik in 2285 3335 3880 
kWh per jaar 

Bron: Nibud/EnergieNed, 2004 

Bij bovenstaande waarden is 500 kWh per jaar meegerekend 
voor het elektriciteitsverbruik voorwarmwater en verwarming. 
In deze berekening wordt de elektriciteitsbehoefte voor 
ventilatie/verwarming/warmwater apart berekend. Daarom 
zijn de bovenstaande waarden met 500 kWh verminderd. 
Daarnaast kan door middel van een slimme situering en 
plattegrond van de woning, zuinige apparatuur en verlichting 
nog 30% bespaard worden. De uitgangspunten voor de 
berekening zijn als volgt: 

Waterwoningen: 
2835 kWh per jaar* 0,7 = 1985 kWh~ 2000 kWh 
Terpwoningen: 
4270 kWh per jaar* 0, 7 = 2989 kWh ~ 3000 kWh 

In de grafiek is het maandelijks huishoudelijk 

Totaal 
4 of meer 

gemiddeld 

4770 3345 

39J 

300 

29J 

~ 200 

19J - ~ 

100 - ~ ~ ~ 

0 
[I 

~ 

~ 

... 

... elektriciteitsverbruik weergegeven. 
-rf .._~ <$'"' ,.$' ;- -v"" ~ ~~, èf- ... .s è~ 

Bron: Project Havankpark, Leeuwarden 

• walerwJ ningen 
gem: 2000 kW~ 

• terl=lJIJoning en 
gem: 3JOO kW~ 



De waterkrachtlens zal jaarlijks 28*2000 + 18*3000 = 110.000 kWh moeten opwekken voor het huishoudelijk 
e Ie ktri citeitsverbru ik. 

2 Ventilatie/Verwarming/warm tapwater 

De ventilatie, verwarming en het warm tapwater worden verzorgt door een combitoestel die voorzien is van een warmtepomp 
(zie bijlage .. ). Het totaal elektrische vermogen van dit apparaat bedraagt maximaal 0,45 W/(m3/h). Uitgaande van een 
ventilatiehoeveelheid van 300 m3/h, betekend dit een vermogen van 135 W. Het maximale jaarlijkse verbruik is dan: 135 W * 
364 dagen * 24 uur= 1180 kWh 

In de berekening gaan we er vanuit dat de helft van het elektriciteitsverbruik naar water en de andere helft naar de ventilatie 
gaat. Voor de ventilatie/verwarming houden we aan dat de maanden november t/m maart de grootste warmtebehoefte hebben 
(14% van het totaal). Voor de maanden april en oktober wordt uitgegaan van 10% en mei en september 5%. In de maanden juni, 
juli en augustus zal de warmtebehoefte minimaal zijn. 
jaarlijks betekend dit dat maximaal1180 kWh* 46 = 54280 kWh nodig is voor ventilatie, verwarming en warm tapwater. 

3. Helofytenlilter 

Een helofytenfilter gebruikt jaarlijks 20 kWh per huishouden (bron: BrinkVos water b.v.) 
Dit betekend dat voor de 46 woningen jaarlijks 920 kWh nodig is. 

Elektriciteitsproduclie 

De waterkrachtlens zal de elektriciteitsproductie op zich nemen aangevuld met fotovoltaïsche cellen. 

1 Waterkracht lens 

Het potentiële vermogen van de waterkrachtlens kunnen we berekenen met de volgende formule: 

P=1000 * 9,8*Q*H 
Met: Pin Watt 

Q in m3/s 
H in meters 

De gegevens van het afvoerdebiet van de Ijsset zijn: 
Gemiddeld: 403 m3/s 
Maximaal: 1189 m3/s 
Minimaal: 217 m3/s 

Bron: www.waterstat.nl 
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2. Folovoltalsche cellen (zonnepanelen) 

Alle woningen hebben 6 m2 zonnepanelen op hun dak liggen. Deze opgewekte stroom wordt direct in de woningen gebruikt. Er 
wordt gebruik gemaakt van Maxxun-panelen die bij een optimale oriëntatie en hellingshoek jaarlijks 68 kWh/m2 produceren. 
In de tabel is de maandelijkse opgewekte stroom van de panelen voor het complex uitgewerkt. 

Productie Zonnestroom 

Waterwoningen (28) Terpwoningen (18) TOTAAL 
Energieopbrengst Orientatie: WZW- 90% Orientatie: ZZO - 97% 

% [kWh] [kWh] 
jan 3,41 351 243 594 
Feb 5,16 531 368 898 
Mrt 7,91 813 563 1377 
Apr 11,24 1156 801 1956 
Mei 12,41 1276 884 2160 
Jun 13,22 1359 942 2301 
jul 11,55 1188 823 2010 
Aug 11,78 1211 839 2050 
Sep 9,75 1002 695 1697 
Okt 6,42 660 457 1117 
Nov 3,82 393 272 665 
Dec 3,33 342 237 580 

100 17405 

Bron: http:/ /www.stroomwerk.nl/solarbasics.php 



Bij extreem hoog water (gemiddeld 10 à 15 dagen per jaar) kan er geen elektriciteit met de waterkrachtlens worden opgewekt. 
Om te zorgen dat de woningen toch van elektriciteit kunnen worden voorzien zal de waterstofopslag worden gebruikt. De [93) 
waterstof zal via een brandstofcel worden omgezet in elektriciteit. 

Elektriciteitsverbruik gedurende 15 dagen bij een piek in het verbruik: 
Huishoudens 6500 kWh 
Warmtevraag 3000 kWh 
Helofytenfilter 40 kWh 
TOTAAL 9540 kWh 

Benodigde hoeveelheid waterstof: 9540/ (80% *40)"' 300 kg 
Waterstof kan zowel vloeibaar als onder druk worden opgeslagen. Er zal worden gekozen voor vloeibare opslag omdat dit 
aanzienlijk minder ruimte inneemt. 

Dichtheid vloeibare waterstof= 70.8 kg/m3 
Volume opslagcapaciteit= 300 kg I 70.8 kg/m3 ""4,3m3 

De waterstofopslag zal dus minimaal een volume van 4,3 m3 moeten hebben om er voor te zorgen dat de periode waarin de 
waterkrachtlens niet in gebruik is, overbrugd kan worden. 



Berekening waterkrachtlens en waters ofopslag (1) 

In onderstaande tabellen is het vermogen van de waterkrachtlens en het volume van de waterstofopslag berekend bij een 
vermogen van 22 W 

Elekmcite1lsvraag 

huishoudelijk Ventilatie helofytenfilter TOTAAL 
Verwarming 

Tapwater 
[kWh] [kWh] [kWh] 

Jan 11.434 6.061 77 17.572 
Feb 10.098 6.061 77 16.235 
Mrt 10.098 6.061 77 16.235 
Apr 6.728 4.976 77 11.781 
Mei 7.619 3.619 77 11.315 
Jun 7.174 2.262 77 9.512 
Jul 4.720 2.262 77 7.058 
Aug 7.842 2.262 77 10.180 
Sept 9.179 3.619 77 12.874 
Okt 10.292 4.976 77 15.345 
Nov 11.852 6.061 77 17.989 
Dec 12.965 6.061 77 19.103 

TOTAAL 111.000 54.280 920 165.200 



Productie waterkrachtlens en waterstofopslag 
Vermogen waterkrachtlens: 22 W 
Inhoud waterstofbuffer: 6,5 m3 

Waterkrachtlens Zonnestroom Balans 

Productie 
JAAR 1 [kWh] [kWh] [kWh] 
Jan lb.3MS 5!14 ·blO 
Feb 14.784 898 ·553 
Mrt 16.368 1.377 1.509 
Apr 15.840 1.956 6.016 
Mei 16.368 2.160 7.213 
Jun 15.840 2.301 8.629 
Jul 16.368 2.010 11.320 
Aug 16.368 2.050 8.238 
Sept 15.840 1.697 4.663 
Okt 16.368 1.117 2.141 
Nov 15.840 665 -1.485 
Dec 16.368 580 ·2.156 

TOTAAL 192.720 17.405 44.925 

JAAR 2 
jan 16.368 594 •OlU 

Feb 14.784 898 ·553 
Mrt 16.368 1.377 1.509 
Apr 15.840 1.956 6.016 
Mei 16.368 2.160 7.213 
Jun 15.840 2.301 8.629 
Jul 16.368 2.010 11.320 
Aug 16.368 2.050 8.238 
Sept 15.840 1.697 4.663 
Okt 16.368 1.117 2.141 
Nov 15.840 665 ·1.485 
Dec 16.368 580 ·2.156 

TOTAAL 192.720 17.405 44.925 

[95] 

Waterstof Gebruik Levering 
Inhoud Aanvullen Aan het 
buffer buffer net 
[m3] 
b,Z ·0,3 . 
6,0 -0,2 . 
6,5 +0,5 345 
6,5 - 6.016 
6,5 7.213 
6,5 . 8.629 
6,5 . 11.320 
6,5 8.238 
6,5 . 4.663 
6,5 . 2.141 
5,8 -0,7 . 
4,9 -1,0 . 

48.565 

4,6 -0,3 . 
4,4 -0,2 . 
5,0 +0,6 . 

6,5 +1,5 2.721 
6,5 . 7.213 
6,5 . 8.629 
6,5 11.320 
6,5 8.238 
6,5 4.663 
6,5 . 2.141 
5,8 -0,7 . 

4,9 -1,0 . 

44.925 



Bijlage C 

Berekening waterkrachtlens en aterstofopslag (2.)_ 

In de verdere toekomst kan het zelfvoorzienende karakter verder worden uitgebreid met duurzame mobiliteit. Aangezien 
het systeem gebruik maakt van een waterstofbuffer, kan waterstof worden gebruikt om auto's op te laten rijden. De 
belangrijkste wijzigingen zijn het vergroten van de waterstofbuffer en het vergroten van de elektriciteitsproductie die voor de 
waterstofproductie moet zorgen. Om een beeld te krijgen wat voor impact dit heeft op het totale systeem, voeren we de gehele 
berekening nogmaals uit maar nu aangevuld met duurzame mobiliteit. 

Mobiliteit 

Verbruik kWh voor productie waterstof (elektrolyse): 50 kWh/kg 
Productie kWh Brandstofcel: 80% * 40 kWh= 32 kWh/kg waterstof 

Verbruik waterstofauto: 130 km/kg 
Bron: Paul Kruger, 'Aiternative Energy Resources- the Quest for Sustainable Energy' 

Jaarlijkse mobiliteit: 
46 woningen à 20.000 km per jaar= 920.000 km per jaar 
Waterstofverbruik auto= 130 km/kg 
Benodigde hoeveelheid waterstof: 920.000/130"' 7077 kg 

Op te wekken hoeveelheid elektriciteit voor elektrolyse: 7100 kg* 50 kWh/kg= 355.000 kWh 
Op te wekken hoeveelheid elektriciteit voor opslag (LHJ 7100 kg* 14 kWh/kg= 99.400 kWh 

De waterkrachtlens zal jaarlijks totaal 454.400 kWh moeten opwekken om voldoende waterstof voor mobiliteit te kunnen 
produceren. 



Om een periode van 15 dagen zonder elektriciteitsp roductie te kunnen overbruggen bij een piel in het verbrui k, zullen we op 
nieuw de minimale waterstofopslagcapaciteit berekenen: [97] 

Huishoudens 
Warmtevraag 
Helofytenfilter 
Mobiliteit 

TOTAAL 

6500 kWh 
3000 kWh 

40 kWh 
: 18900 kWh 

28440 kWh 

Benodigde hoeveelheid waterstof: 28440/ (80% *40) == 900 kg 
Dichtheid vloeibare waterstof= 70.8 kg/m3 
Volume opslagcapaciteit= 900 kg I 70.8 kg/m3 == 12,7m3 

Elektricite1tsvraag 
huishoudelijk Vent ilatie helofytenfilter Mobili teit 

Verwarming H2 Elektrolyse 
Tapwater +opslag LH2 

[kWh] [kWh] [kWh] kg [kWh] 
Jan 11.434 6.061 77 592 37.867 
Feb 10.098 6.061 77 592 37.867 
Mrt 10.098 6.061 77 592 37.867 
Apr 6.728 4.976 77 592 37.867 
Mei 7.619 3.619 77 592 37.867 
jun 7.174 2.262 77 592 37.867 
jul 4.720 2.262 77 592 37.867 
Aug 7.842 2.262 77 592 37.867 
Sept 9.179 3.619 77 592 37.867 
Okt 10.292 4.976 77 592 37.867 
Nov 11.852 6.061 77 592 37.867 
Dec 12.965 6.061 77 592 37.867 

TOTAAL 

)),4llll 

54.102 
54.102 
49.647 
49.181 
47.379 
44.925 
48.047 
50.741 
53.211 
55.856 
56.970 

TOTAAL 111.000 54.280 920 7100 454.400 619.600 



Productie waterkrachtlens en waterstofopslag 
Vermogen waterkrachtlens: 75 W 
Inhoud waterstofbuffer: 14,5 m3 

Waterkrachtlens Zonnestroom Balans 

Productie 
JAAR 1 [kWh] [kWh] [kWh] 
jan 55.800 594 955 
Feb 50.400 898 -2.804 
Mrt 55 .800 1.377 3.075 
Apr 54.000 1.956 6.309 
Mei 55.800 2.160 8.779 
Jun 54.000 2.301 8.922 
Jul 55.800 2.010 12.886 
Aug 55.800 2.050 9.803 
Sept 54.000 1.697 4.956 
Okt 55.800 1.117 3.706 
Nov 54.000 665 -1.191 
Dec 55.800 580 -590 

TOTAAL 657.000 17.405 54.806 

JAAR 2 
jan 55 .800 594 955 
Feb 50.400 898 -2.804 
Mrt 55.800 1.377 3.075 
Apr 54.000 1.956 6.309 
Mei 55.800 2.160 8.779 
jun 54.000 2.301 8.922 
jul 55.800 2.010 12.886 
Aug 55.800 2.050 9.803 
Sept 54.000 1.697 4.956 
Okt 55.800 1.117 3.706 
Nov 54.000 665 -1.191 
Dec 55.800 580 -590 

TOTAAL 657.000 17.405 54.806 

Waterstof Gebruik Levering 
Inhoud Aanvullen Aan het 
buffer buffe r net 
[m3] 

14,5 - 955 
13,3 -1,2 -
14,5 +1,2 271 
14,5 - 6.309 
14,5 - 8.779 
14,5 - 8.922 
14,5 - 12.886 
14,5 - 9.803 
14,5 - 4.956 
14,5 3.706 
14,0 -0,5 -
13,7 -0,3 -

56. 587 

14,1 +0,4 -
12,9 -1,2 -
14,3 +1,4 -
14,5 +0,2 5.753 
14,5 - 8 .779 
14,5 - 8.922 
14,5 - 12.886 
14,5 - 9.803 
14,5 - 4.956 
14,5 - 3.706 
14,0 -0,5 -
13,7 -0,3 -

54.806 



De berekening laat zien dat bij een vermogen van 75 Wen een opslagcapaciteit van 14,5 m3 waterstof het complex het gehele 
jaar zelfvoorzienend is in water, warmte, energie en mobiliteit. Tevens kan er een aanzienlijk gedeelte van de stroom nog 
teruggeleverd worden aan het landelijk net, waarvoor men een vergoeding ontvangt. 

Er kan voor worden gekozen om het geïnstalleerde vermogen van de waterkrachtlens groter of kleiner te maken. Dit heeft wel 
consequenties voor de opslagcapaciteit van de waterstof en de hoeveelheid stroom die men kan terugleveren aan het landeli jk 
net. Wanneer het vermogen van de waterkrachtlens groter is, zal er meer elektriciteit geproduceerd worden. Hierdoor kan de 
waterstofopslag kleiner gedimensioneerd worden en meer elektriciteit aan het landelijk net worden geleverd. Het is de vraag 
welke situatie technisch en financieel de voorkeur heeft. 
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Bijlage D - Warmtebalans - waterwoning (hoekwoning) 

Gehanteerde waarden 
Temp. binnen : 20°( Totale vloeroppervlakte: 130m2 
Temp. buiten : -7°( 
Temp.Serre : -1°( 
Rendement WTW : 0,90 
U-waarden constructieonderdelen :zie bijlage .. 

u A fk Warmteverlies 
[W/m2K] [m2] [W/ K] 

Beg. grondvloer 0,118 70,0 1,0 8,3 
Gevel 0,138 120,0 1,0 16,6 
Dak· plat 0,089 40,0 1,0 3,6 
Dak- schuin 0,099 25,0 1,0 2,5 
Beglazing 0,6 17,0 1,0 10,2 
Kozijnen 0,8 13,0 1,0 10,4 

Gevel grenzend aan serre 
Gevel 0,138 17,0 0,8 1,8 
Beglazing 0,6 10,0 0,8 4,7 
Kozijnen 0,8 4,5 0,8 2,8 

TOTAAL 60,7 

enmälliml.lü 
Ventilatiehoeveelheld: 300 m3/h (• 0,083 m3/s) 
q • p *c * 41 * (T - T '* (1-Ywtw) • 1,2 * 1000'" 0,083 '* 27 * 0,1 

Rekenwaarde passlefhuls rekenmethode PHPP l,l W/m2 

Pzon ZTÄ armteWins 
[W/1112) [m2] [W/K) 

RaamNNW 37 14,0 0,4 207 
Raam ONO 44 8,0 0,4 141 
Raam ZZO 67 5,0 0,4 134 

TOTAAL 482 



Warmtebalans -terpwoning (hoekwoning) 

Gehanteerde waarden 
Temp. binnen : 20°( 
Temp. buiten : -7°( 
Temp. Serre : ·1 °( 
Rendement WTW : 0,90 
U-waarden constructieonderdelen : zle bijlage .. 

u 
lW/m21() 

Ber. sroncMoer o.u• 
Gevel o.ue 
Dak· plat 0.099 
Dak· mossedum 0,099 
Beslazins 0,6 
KoziJnen 0,8 

Gevel srenzend aan serre 
Vloer 
Bestazins 
KoziJnen 

TOTAAL 

RaamNNW 
Raam ONO 
RaamZZO 

0,099 
0,6 
0,8 

A 
[m2) 
60,0 

154,5 
66,0 
45,3 
24,0 
8,0 

6,0 
6,4 
4,4 

4,0 
11,4 

fk 

1.0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,8 
0,8 
0,8 

0,4 
0,4 
0,4 

Warmteverlies 
lW/KJ 

7,1 
21,3 
6,5 
4,5 

14,4 
6,4 

0,5 
3,0 
2,5 

66,2 

222 
70 

305 

TOTAAL 597 ---------------------------------------

Totale vloeroppervlakte: 160 m2 [101] 



Bijlage E 

GENVEX COMBI Î 85: balansventilatie met 
warmteterugwinning voor productie van warm water 

De COMBI 185 wordt toegepast voor balansventilatie (toevoer en 
terugname) en bereiding van warm tapwater met terugwinning 
van warmte ui t de teruggenomen lucht waarbi j de energie wordt 
aangewend voor verwarming van tapwater in de boiler en van de 
verse lucht middels een statische hoogrendement warmtewisselaar 
en een warmtepomp. 
De COMBI 185 is geschikt voor het ventileren van woningen van 85 
tot 150 m2 bij een luchtdebiet van minstens 145 m3/h en dekt de 
dagelijkse warm waterbehoefte van een normaal gezin. 

De COMBI 185 is een ventilatietoestel bestaande uit: 
· een tegenstroom warmtewisselaar 
- een toevoerventilator en een terugnameventilator 
- een zakkenfilter F7 voor de buiten lucht 
-een vlakfilter G4 voor de terugnamelucht 
- een volledige automatische regeling OPTIMA 310 
-een boiler van 185 l. 
-een warmtepomp met een max. verbruik van 585 Watt 
-een elektrische bijverwarming van 1000 Watt 

Een besturingspaneet met display laat toe om op afstand 
- het toestel aan en uit te schakelen 
- alle werkingsparameters in te stellen 
- het filteralarm weer te geven. 

De belangrijkste technische kenmerken zijn: 
- luchtdebiet: 50 m3/h- 300 m3/h 
- opvoerhoogte: 50 Pa - 300 Pa 
-thermisch rendement: 81%- 96% 
-totaal elektrisch verbruik: max. 0,45 W/(m3/ h) 
- lekdichtheid: 2,5% van nom. luchtdebiet 

Bron: www.passiefhuisplatform.be 



Bijlage F 

Ramen en deuren voor energiezuinige woningen en 
passiefhuizen 

Ecologisch en economisch isoleren 

Onze voorraad aan fossiele energie is niet onbegrensd, en 
wordt steeds duurder. Passiefhuis· en energiezuinige ramen en 
voordeuren van ewitherm® zijn hier een goed voorbeeld van. Zij 
helpen besparen op energie en verhogen de levenskwaliteit, zonder 
afbreuk te doen aan design en perfecte vormgeving. De natuurlijke 
eigenschappen van hout en kurk, en de gepatenteerde technologie, 
vullen elkaar perfect aan. 

Model 0,8. Het passiefhuisraam 

De Uw-Waarde van een raam vertelt ons meer over het 
isolatievermogen ervan. Hoe kleiner de waarde, des te groter 
het isolatievermogen. Deze waarde wordt uitgedrukt in Watt per 
vierkante meter Kelvin: W/m2K. Om te voldoen aan de eisen 
voor passiefhuisramen mag de Uw-Waarde van 0.8 W/m2K niet 
overschreden worden. Bij ewitherm® 0,8ligt de Uw-Waarde op 0,73 
W/m2K! 

lsothermverloop 
Onafhankelijke instituten voor de bouw en venstertechniek 
onderzoeken het isothermverloop door middel van warmte
fotografie. 
Het resultaat: 

• Duidelijke afscheiding van warme en koude zones 
• Warmte blijft binnen, koude wordt buitengesloten 

Bron: www.thermopane.net 
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Afmetingen en waarden 

Rolillll ewltiJeun\!) 0.8 ewitherm~·1,0 

Geëiste Uw-Waarde Uw •= 0,8 Wl(m2 x Uw •= 1 ,0 Wl(m2 x 
KJ KJ 

ewdherm® Uw-Waarde 0;73 0,91 
!FT-Labo-onderzoek 
ewltherm® Uw-Waarde 0,74 0,97 
Bauphyslk Hermes 

Houlsoorten spar, lariks, meranu spar, larikS, meranti 
Kurksoort Kurk "quercus Kurk •quercus 

su.ber" subef' 

Oppertlaktebehandeling 4-lagen 4-lagen 
kleuropbouw kleuropbouw 

Afwerking Lakken en RAL· Lakken en RAL· 
kleuren kleuren 

Kaderdikte 99mm 67mm 

Vleugeldikte 108mm 76mm 
Kurklagen kader 2x20 mm 1 x20 mm 
Kurklagen vleugel 2x20 mm 2x8mm 
Kurklagen glaslijst 1 x17 mm 1 x7 mm 
Glasinbouw In de kurk 2-zljden 1-zljde 

Glasinzet 30mm 19mm 
Olas Unitop 0,6 Unitop 0,9 
Glasdikte 44mm 36mm 
Lichtdoorlaatbaarheld 69,0% 69,0% 
g.Waarde 53,0% 53,0% 
Gasvulling Argon Argon 
Glasafstandhouder "Warme randen• "Warme randen" 
Dichtingsysteem 3-voudlg 2-voudlg 
.Aiumlnium·regenprofiel metthermische met thermische 

onderbreking en met onderbreking en met 
extra grote extra grote 
ventilatiekamer ventilatiekamer 






