
De Groene draad: 
tussenstand November 2022

Een presentatie over 
milieumaatregelen

op Y1 de Tippe
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Inhoud 1: Water (bijdrage Stan Vergeer)
1a: Hemelwaterberging opdracht
1b: Water hergebruiken

2: Houtbouw en isolatie

3: Energiebesparing:
   passiefhuis

         huis verwarmen
         warm water 
         elektrisch koken

4: Opwekken en opslag elektriciteit

5: Overige maatregelen en suggesties
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1a: Hemelwaterberging

Hemelwaterberging Opdracht
20mm op eigen terrein (+ 80mm op openbaar terrein) 
Verhard oppervlak  totaal circa 4000m2
Bergen op eigen terrein: 80m3 water

Vloerpeil: 1,10 + NAP
Straatpeil: 0,80 + NAP
Waterpeil: - 0,20 NAP 

Drooglegging: 1,30-1,50 dus maximaal 50 cm ondergrondse ruimte
Infiltratiecapaciteit is afhankelijk van de bodem en van de grondwaterstand

In het slechtste geval: infiltratie niet mogelijk
→ Waterbergingsopgave oplossen met bergen + vertraagd afvoeren
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1a: Hemelwaterberging
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Wadi
30cm bergen: 80m3 🡪 267m2 wadi (80m lang, 3.5m breed) 
Voordeel:            goedkoop in aanleg en onderhoud
Nadeel:               kost veel ruimte



1a: Hemelwaterberging
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IT-riool
Geen bergingscapaciteit, maar infiltratie
80m3 elders creëren?
Eventueel in combinatie met wadi!

Voordeel:          goed tegen droogte
Nadeel:             onderhoud + weinig piekcapaciteit



1a: Hemelwaterberging
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Infiltratievoorzieningen

Hangt af van de infiltratiecapaciteit!
Voordeel:           goed tegen droogte
Nadeel:              aanlegkosten + onderhoud

Infiltratiekolk               Infiltratieput

       Infiltratiekrat



1a: Hemelwaterberging
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Waterdoorlatende verharding

Weinig capaciteit, maar verlaagt de bergingsopgave

Als je alle parkeervakken 20cm verlaagd aanlegt; 
28 x 12m2 x 20cm = 67,2 m3 berging!

Voordeel: opgave kleiner, goed tegen droogte
Nadeel: gebruik is lastig



1b: Water hergebruiken
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Opvangen regenwater 
       voor hergebruik in tuin, wasmachine of voor toilet

Ondergronds; in tuin (bak) of kruipruimte (zak)
→ Home Comfort (individueel) zie sheet 9
→ Business (technische ruimte) zie sheet 10

Op dak in tank
→ Kan niet vanwege hoeveelheid in combinatie met draagkracht 
dakconstructie, vanwege onderdruk wasmachine en waterkwaliteit



1b: Water hergebruiken
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1b: Water hergebruiken
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1b: Water hergebruiken
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1b: Water hergebruiken
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Opvangen grijs water voor hergebruik

Wasbak en douche zo aansluiten dat restwater naar toilet kan
→ Hydraloop (kruipruimte/meterkast)
→ Home Eco (technische ruimte)
→ Leidingwerk alvast leggen

Grijs water zuiveren voor hergebruik
→ Drop to drink
→ Alleen geschikt voor appartement (technische ruimte)



2: houtbouw en isolatie

Hierna een korte opsomming van de mogelijkheden.

1: verschillende manieren om te bouwen

2: enkele isolatiematerialen          .

13



verschillende vormen van bouw
● Traditioneel (beton of kalkzandsteen)

   + goedkoop, vertrouwd, - rommel op bouwplaats,
                                           - zeer milieu-onvriendelijk, 

● Puur Houtskeletbouw (HSB)
   + vooral geschikt voor woningen, minder voor hoogbouw 

● HSB met kalkzandsteen structuur
   + hoogbouw mogelijk, gevel van HSB

● Kruislaagshout (CLT)
   + hoogbouw mogelijk, 
   + zeer milieuvriendelijk 

   - duur, na-isolatie noodzakelijk
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Traditionele bouw

1. Op de fundering worden wanden van beton of kalkzandsteen gezet.
2. Daar wordt een tussenvloer van beton op gelegd.
3. Dan 2e verdieping etc
4. Tenslotte een dak van isolatieplaten.
5. Kozijnen plaatsen en tijdelijk dichtmaken met plastic
6. Daarna afwerking met isolatiemateriaal aan de buitenkant.
7. Binnen- en tussenwanden

plaatsen. 
8. Leidingen infrezen en elektra 

etc aanleggen
9. Buiten de gevelafwerking 

(baksteen, hout etc).
10.Glas plaatsen.
11.Alle rommel opruimen.
12.klaar !
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Houtskeletbouw (HSB)

2 manieren:

– op de bouwplaats in elkaar zetten 
                             (heel flexibel)

– in een fabriek alle 
   panelen maken
   (incl isolatie).
   plaatsing in 1 dag
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HSB met kalkzandsteen

basis van kalkzandsteen >>

vloer van beton en

gevel van HSB >>
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Kruislaagshout (CLT)
● helemaal in de fabriek voorbewerkt
● plaatsen in 1 dag

● alleen afwerken met
extra isolatiemateriaal,
fraaie buitenschil
en glas.

● tussenvloeren extra zwaar maken
vanwege geluid naar benedenburen
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Soorten isolatie
(met lambda-waarde ter verhouding, hoe kleiner hoe beter)

staal       50,0

beton            1,7

baksteen            0,8

CLT         0,1   >>>>

steenwol            0,04

piepschuim            0,039

hennep         0,038

PIR panelen    0,01     >>>
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Isolatiematerialen

   BIO-MATERIAAL ISOLATIEWAARDE   
(lambda = ƛ)
● houtvezel

0.04
● kalkhennep 0.06
● gepluisd wol 0.035
● papier snippers (cellulose) 0.035
● kurk

0.038
● vlas

0.038
● kokos

0.04
● stro

0.056
● katoen

0.04

ter vergelijking: massief vurenhout 0.15
 piepschuim 0.039
 glaswol

0.035
 PIR

0.01 - 0.007
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Damp-open vs Luchtdicht

Nadeel van CLT is de lijm die gebruikt wordt om de kruislings geplaatste 
houten delen per laag aan elkaar te verlijmen waardoor de elementen 
niet meer dampopen zijn en niet volledig circulair.

Damp-open is tevens luchtdicht bouwen: naden en kieren zijn net als in 
ieder andere constructie funest voor het comfort en bij damp-open 
bouwen is een luchtdichte constructie van groot belang.

Passief bouwen in houtskeletbouw is dampopen bouwen voorzien van 
extra dikke isolatie. 

21



3: Energiebesparing

● Bouwen en wonen in een passief huis.

● Verwarming
● Warm water voor keuken en douche
● Koken 

 
● Zelf energie opwekken (zonnepanelen)

● Auto delen

● Meer dingen samen doen
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Passiefhuis
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Passiefhuis NB:

De passieve bouwmethode zegt niets over het materiaalgebruik 
maar gaat over het netto energieverbruik per vierkante meter en 
het maximale primaire energieverbruik per jaar. De schil van het 
gebouw kan dus met synthetische-, minerale- of biobased 
(isolatie-) materiaal worden gebouwd en geïsoleerd. Er kan voor 
een ademende of niet ademende gebouwschil worden gekozen.

De warmtevraag in een passiefhuis is zo gering, dat een kleine 
eenvoudige installatie toereikend is. Zo kan je veel besparen op 
installaties en nemen ook de onderhouds- en vervangingskosten 
aanzienlijk af. Een passiefhuis is hierdoor op de lange duur veel 
goedkoper dan alle andere energieconcepten.
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Optimaal isoleren
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hHoutvezel
Vlas

     Hennep



Balansventilatie
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Glaswerk HR+++

Ter vergelijking: een gemiddelde spouwmuur heeft een U waarde van 0.3

Meer comfort en minder warmteverlies door driedubbel glas:

27



Optimaal gebruik van de zon

28



Verwarming
in de Tippe is geen gas!!

Energie die je niet nodig hebt hoeft niet te worden opgewekt: in een 
passiefhuis is geen warmte installatie nodig, hooguit een beetje 
bijverwarming in de vorm van:
● elektrische spiraal in balansventilatie-luchtkanaal (sheet 33)
● infraroodpaneel tegen muur of plafond (sheet 35)
● elektrische vloerverwarming

Als passief niet lukt:
● warmtepomp 

○ op bodem warmte
○ op luchtwarmte (omgekeerde airco)

● elektrische verwarming
● zonnecollector met warmteopslag in basaltblokken of waterzak in 

kruipruimte (sheet 36)
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Bodemwarmte (1)

1: buizen de grond in (40 meter) € 17.000,-  *)

2: buizen onder het oppervlak € 14.000,-

3: extra diepe bron (200 meter) € 20.000,-

*) prijzen zijn indicatie
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Bodemwarmte (2)

● Het lauwwarme water wordt opgepompt en naar een 
warmtewisselaar gebracht.

● In de warmtewisselaar zit een speciale vloeistof, die snel kookt.
● Deze vloeistof wordt dus warm en daarna samengeperst in de 

warmtepomp (wordt kleiner en daardoor nog warmer, denk aan fietspomp)
● de warmte wordt afgestaan aan een tweede circuit, dat door het huis 

loopt, de boiler en de vloerverwarming.

 

31



Buitenluchtwarmte

Hetzelfde principe als de bodemwarmtepomp:
alleen wordt buiten met een ventilator lucht door een radiator geblazen, 
waardoor die radiator warmer wordt. Die warmte wordt weer met een 
speciale vloeistof naar binnen gebracht en daar opgewerkt door 
samenpersen.

Nadeel: maakt buiten geluid.

Voordelen:

● Geen grondwerk,
makkelijk plaatsen.

● Kan ‘s zomers ook 
als airco werken

● Kost ca € 8000,-
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Verwarming via luchtkanalen

In het passieve huis is balansventilatie aanwezig.
In dat kanaal kan een simpel tussenstuk met verwarmingsspiraal 
(500 tot 5000 watt) geplaatst worden, waardoor de binnenkomende lucht 
verwarmd wordt.

+ kost ca € 200,-
+ Snel warmte afgifte

- Stroomverbruik hoger
dan met warmtepompen
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Bevochtigen/koelen via luchtkanalen

In het passieve huis is balansventilatie aanwezig.

In de verse luchttoevoer kan een bevochtiger worden geïnstalleerd.

In de afvoer kan een koeler worden geplaatst die zorgt dat de verse lucht 
wordt gekoeld voordat het de woning ingaat.

Kosten: € 1750
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Infrarood paneel
Zo’n paneel straalt (onzichtbare) warmte, dus alleen werkzaam wie 
binnen het bereik zit. Zeer goed in de badkamer en studeerkamer.
Makkelijk zelf na te plaatsen.
100-1000 watt, kost ca € 150,- 
Er moet een stopcontact zijn.
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Warmteopslag

● bij grondbuizen kan in de zomer warmte buiten in de grond worden 
opgeslagen

● met een zonnecollector op het dak kan warm water de kruipruimte 
ingepompt worden (in een rubberen zak)

● Op warme dagen kan met een ventilator warme lucht in de 
kruipruimte geblazen worden, waar basaltblokken of zout ligt, dat 
daardoor verwarmd wordt.
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A: Warmwater (keuken en douche)

● Doorstroomboiler op krachtstroom
    + zuinig: alleen indien warm water wordt gebruikt
    – geen hele dikke straal

● Gewone boiler, verwarmd met laagtarief
    + relatief goedkoop, 
    + dikke straal mogelijk
    – grote tank heet water, 
       ook als het niet gebruikt wordt

● Zonneboiler met paneel op het dak
    + heel milieuvriendelijk
    – bij appartementen 
       moeilijker uit te voeren
    – in de wintermaanden
       (elektrische) bijstook
    – duurder in aanschaf
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B: Warmwater (keuken en douche)

Als er een warmtepomp is aangelegd (bodem of lucht) is er meestal een 
booster geplaatst die een warmwaterboiler verwarmt.
Dat is zuiniger dan de opties hiervoor.  
Kost extra ruimte.

Warmteterugwinning uit de afvoer 
van de douche is altijd mogelijk,
                                     indien er bij de
                                     bouw rekening
                                     mee is gehouden.
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Koken zonder gas

1: keramisch
+ lijkt het meest op gas-koken
- vlak onder de pan wordt/blijft heet
- gebruikt meer stroom dan inductie

2: inductie
+ pan wordt zeer snel warm
+ pan weg: hitte weg
- speciale pannen (ijzer)

nodig
- wennen aan systeem

                                              Bij alletwee is een speciale groep in de meterkast nodig. 39



4. Opwekken en opslaan energie
Zonnepanelen plaatsen op 
● (platte) daken
● over parkeerkoffer
● tegen gevels

‘dubbel duurzaam dak’: combinatie van sedumdak en zonnepanelen, 
tot 8% hoger rendement (sheet 48)
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Gevel zonnepanelen
Voordelen:

- alternatief als dak niet geschikt is of weinig oppervlakte heeft
- ze zijn gemaakt van dunne film panelen die goedkoper zijn dan standaard panelen
- kunnen in verschillende kleuren worden geleverd, zelfs wit.
- modern en strak.
- vervangt het traditionele gevelmateriaal.

Nadelen
- Per paneel minder opbrengst (zo rond de 23 tot 35 Euro minder per paneel per jaar
- vergunning nodig omdat het straatbeeld wijzigt.
- worden nog niet veel gebruikt omdat voor goede opbrengst een groot oppervlak nodig is.
- hoge investering gezien de moeilijksgraad van de installatie.
- kosten rond de 350 tot 625 Euro per vierkante meter, met een verwachte ROI van 10%
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Gevel zonnepanelen
Verticaal zonnepanelen hebben een nadeel in de zomer en een voordeel in de winter:
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Thuisaccu

NB: Tussen de 1 en 10% energieverlies door het gebruik van een thuisaccu is gebruikelijk.
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Thuisaccu
Onafhankelijk van het net?

Volledige onafhankelijkheid voorlopig niet haalbaar: zonnepanelen wekken in de wintermaanden te 
weinig op terwijl het verbruik dan hoger ligt. Thuisaccu kan het verschil tussen zomer en winter qua 
opslag niet overbruggen.

Waarom toch nu al voorzieningen treffen: naar verwachting vervalt saldering. Mogelijk komen er 
vergoedingen of subsidies bij de aanschaf van een thuisaccu omdat die het elektriciteitsnetwerk ontlast 
op momenten dat zonnepanelen veel stroom opwekken.

Een elektrische auto laten opladen vanuit zonnepanelen stroom is het voordeligst, maar met de huidige 
capaciteit van de elektrische auto's is er over het algemeen te weinig zonnestroom beschikbaar van het 
dak van een woning. 

Als referentie: 
Dagelijks stroom-thuisverbruik is circa 10 kWh (gezin 3 personen)
Tesla Powerwall capaciteit is 14 kWh 
Tesla 3 auto batterij capaciteit is 84 kWh
Honda e auto batterij capaciteit is 28 kWh
Renault Zoe batterij capaciteit is 52 kWh

Maar: elektrische auto kan als thuisbatterij gebruikt worden!
Moet nog wel aangepast worden in de huidige auto's.
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    Soorten accu’s
● Lood-accu

de traditionele (auto)accu, goedkoop   >>>
● Gel-accu

eigenlijk loodaccu’s maar onderhoudsvrij, 
iets duurder

● Lithium-ion-accu
gebruik in elektrische auto, 
na gebruik goed als thuisbatterij   >>>

● Zoutwater-accu

                          + goedkoop,
                          + geen lood en zuur!
                          + geen schaarse metalen (lithium bv)

- -  lage energiedichtheid
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5: Overige maatregelen en suggesties
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● domotica
● groen dak



Domotica
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Groene daken

● verminderen de kans op lekkage
● verkoeling in de zomer, isolatie in de winter
● heel het jaar door groen
● sedum beschermt je dak tegen beschadigingen
● zorgen voor een schonere lucht en een beter milieu
● hoger rendement zonnepanelen 
● de bijtjes en vlindertjes zijn je dankbaar
● 'meer groen' zorgt voor minder stress en meer rust
● soms subsidie voor de aanleg van groene daken
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Kiezen!
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Thema’s voor consent gesprek:
● hergebruik regenwater 
● voorbereiden accu voor energieopslag
● houten huis
● passief huis
● groene daken en gevels
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