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BOUWtalks | ZOOMtalks – 30 april 2020
Andy van den Dobbelsteen – TU Delft, AMS Instituut, NL Greenlabel, DGBC

Energietransitie, klimaatadaptatie en extra waardecreatie

Duurzame uitdagingen van de bouwwereld
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Circulaire economie
à ga over op een volledig circulair materiaalgebruik

Klimaatmitigatie
à draag bij aan klimaatneutrale oplossingen

Klimaatadaptatie
à wees klaar voor extremer weer

Climate Action!

Extra waardecreatie
à help de leefkwaliteit voor mens en natuur te verbeteren
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Gebouwen voorbereiden op een ander klimaat
§ Vang regenwater op en gebruik het

§ Ontwerp veilig voor overstromingen

§ Voorkom koelbehoefte door 
slim bioklimatisch ontwerp

§ Leer van vernaculaire voorbeelden
uit warme streken

§ Benutten zonne-energie betekent ook koeling
(zonnecollector: -40%; PV-paneel: -17% van warmte op een oppervlak)

§ Gebruik warmtepompsystemen
(die kunnen zowel verwarmen als koelen) 

§ Verstoor het stedelijk klimaat niet
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Toekomstscenario voor warmte
Energieneutrale 
nieuwbouw

Energierenovatie
van bestaande
gebouwen

Lagetemperatuur-
warmte

Midtemperatuur-
warmte

Hogetemperatuur-
warmte

Lagetemperatuurwarmte (meestal uit de bodem)

Hogetemperatuurwarmte (van stadsverwarming)

Gasketels en -boilers (vooral met radiatoren)

De warmtetransitie
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De grote
uitdaging
in Mokum
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Al gestart:
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Energietransitie aan de grachten – hoe dan?

Hoofdkeuzes: 1. All-electric met warmtepomp, diepgaande renovatie
2. HT/MT stadswarmtenet, geen tot beperkte renovatie
3. Groen gas (bio, H2, CH4), geen tot beperkte renovatie
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Warmtenet
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Warmtenet

Warmtepompen halen
warmte uit de grachten

ofWarmtepomp
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Dit vaker mogelijk maken
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Masterplan voor
Elfstedentocht 2.0

§ Energierenovatie van Friese woningen
naar all-electric, met warmtepomp

§ Aquathermie: Elfstedentraject wordt
hoofdwarmtebron

§ 10% van Friese huishoudens (29.000) 
wordt erop aangesloten

§ 10.000 warmtepompen (elk 10 kW) 
nodig die het water met 4oC koelen

§ 26 windturbines (elk 4 MW) nodig voor
de elektriciteit (en dat zijn ze sowieso)
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It giet oan!
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Meervoudige doelen van aquathermie
§ Energietransitie
– Van het gas af en minder CO2-uitstoot door lokaal aanwezige warmte

(NB het water is in de loop der tijd opgewarmd door lozingen)

§ Klimaatadaptatie
– Verkoeling door koudere vaarten, ook in de zomer

(oppervlaktewater niet gebruiken voor koeling, enkel onttrekken van warmte)

§ Waterkwaliteitsverbetering
– Afkoeling zorgt voor verminderde groei van algen en bacteriën
– Gezondere ecologie (aquatisch milieu)

§ Vergrote kans op een Elfstedentocht
– Gemiddelde temperatuur daalt een paar graden
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[image: Eric Verdult]

Steden kunnen veel intelligenter…
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Verschillende energiepatronen à slim uitwisselen
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Zwembad

IJsbaan

Energetisch programmeren

Theater

Hotel

Evenementenhal

Algeninstallatie

Appartementen

Winkelcentrum

[Tillie et al. 2009, images by Marc Joubert of JA] [Dobbelsteen et al. 2011]
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Duurzame Lidl supermarkt [Nick ten Caat, 2018]

Energiecombi van supermarkt en appartementen
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Stedelijke warmtecollectoren
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Meervoudige doelen van stedelijke e-systemen
§ Energietransitie
– Nuttig gebruik van restwarmte
– Efficiënter gebruik van energie-installaties
– Meer functies dienen met een enkele hoeveelheid energie
– Zonnewarmte winnen en opslaan voor in de winter

§ Klimaatadaptatie
– Verkoeling van steden door weghalen zonnewarmte
– Verkoeling door voorkomen van warmtelozingen

§ Leefkwaliteitsverbetering
– Aangenamer microklimaat
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Groene infrastructuur

Chongqing, China The Green House, Utrecht
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Meervoudige doelen van groene infrastructuur
§ Energietransitie
– Energiebesparing door minder overdrachtsverliezen en schaduw

§ Klimaatadaptatie
– Verkoeling van steden door schaduw en verdamping
– Waterretentie (in substraat) à minder overstromingen

§ Leefkwaliteitsverbetering
– Aangenamer microklimaat (luchtvochtigheid, zuurstof, fijnstof, windklimaat…)
– Biodiversiteitsverbetering
– Waardering door mensen
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Dus: zoek naar synergie en symbiose!

Klimaat

§ Mitigatie

§ Adaptatie

§ Xtra waardecreatie
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Solar Decathlon Europe 2019, Szentendre (H)
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Kantoren naar label C Betaalbare huisvesting

+1 miljoen woningen in 2030
tempo gaat te traag

67.000 kantoren
55% voldoet niet
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van
INEFFICIËNT

naar
NETTO POSITIEF
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Gedeelde
faciliteiten
Wasmachines, 
gereedschap, 
fietsen, auto’s, 
feestruimten
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Future proof: modulair ontwerp
Installaties via het plafond voor maximale flexibiliteit
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Biobased
circulaire
inbouw-
modules
Ook met losse
vloerverwarming
en koeling, 
aangesloten op 
een warmte-
pompsysteem
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Privétuin
met groene
wand
Planten uitgezocht
op luchtzuiverende
capaciteiten;

lucht komt voor-
gekoeld/verwarmd
binnen via PCM’s

35

36



30/04/2020

19

Het paviljoen: een hap 
uit de Marconitorens
of Europointtorens
of Lee Towers…

Gekleurde verticale
zonnepanelen

Innovatieve PVT-schoorsteen
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Modular
Office
Renovation
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1e prijs voor Communication & Social Awareness (91 punten)
1e prijs voor Energy Efficiency (98 punten)
2e prijs voor Circularity & Sustainability (80 punten)
1e prijs voor Innovation & Viability (85 punten)
2e prijs voor Neighbourhood Integration & Impact (90 punten)
2e prijs voor Engineering & Construction (89 punten)
3e prijs voor Comfort Conditions (87 punten)
2e prijs voor House Functioning (90 punten)

Wereldrecord in de geschiedenis van de Solar Decathlon!
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Op de koffie bij Marc, 11 sept 2019
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Opening door Eric, 5 feb 2020
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De volgende stap: natuurinclusief bouwen
§ Biologisch
– Versteende steden vergroenen
– Natuurcompensatie voor elk stuk grond dat wordt bebouwd
– Natuurinclusief, stikstofneutraal, biodivers ontwikkelen en bouwen

§ Biobased
– Biotische, nagroeibare materialen
– Circulaire principes, ook bij biobased materialen

§ Biomimetisch
– Leren van de natuur
– Principes uit de natuur vertalen naar technische oplossingen

43

Vragen/discussie?

a.a.j.f.vandendobbelsteen@tudelft.nl | @dobbelska
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EXTRA’s
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Energie- en CO2-slaven
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Bekijk Energieslaven
over het energiegebruik van een Nederlands huishouden

https://vimeo.com/313681399
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Personen per huishouden 2.2
Bruto vloeroppervlak 120 m2

MOBILITEIT 4788 kg CO2eq

Gereden km/huishouden 13300 km/jr

AFVALBEHEER 362 kg CO2eq

Afval per huishouden 893 kg/yr
Afval voor energie 60 %
Afval naar de stort 0 %
Organisch afval 16 %

WATERBEHEER 60 kg CO2eq

Watergebruik per huishouden 103 m3/jr

56%

1%

5.04 t CO2eq/jr

5.92 t CO2eq/jr

5.70 t CO2eq/jr

9.40 t CO2eq/jr

5.60 t CO2eq/jr

CO2-voetafdruk

8,50 t CO2eq/jr

ENERGIEVRAAG (NL) 3285 kg CO2eq

E - Koeling 519 kWhe/m2

E - Verlichting & apparatuur 1922 kWhe/m2

E - Koken 153 kWhe/m2

E - Verwarming 458 kWhe/m2

H - Verwarming 9480 kWhh/m2

H - Warmwater 2280 kWhh/m2

H - Koken 240 kWhh/m2

39%

3050 kWhe/yr

12000 kWhh/yr

4%

(niet alleen woon-werk)

i.e. 406 kg/cap

(128 l/dag.pp)
[Riccardo Pulselli, INDACO2, 2018]

CO2-emissies van een Nederlands huishouden

7.00 t CO2eq/jr

48

https://vimeo.com/313681399


30/04/2020

25

CO2-voetafdruk per Nederlands huishouden

8,5 ton CO2eq/jaar
=
0,63 ha bosareaal

1 voetbalveld!100 m

64 m

[Riccardo Pulselli, INDACO2, 2018]
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Klimaatscepsis
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[Banksy]
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1. “Er is niets geks aan de hand.”
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1. “Er is niets geks aan de hand.”

(oud record: 38,6oC, uit 1944…)
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1. “Er is niets geks aan de hand.”

(oud record: 38,6oC, uit 1944…)
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2. “Klimaat is altijd aan verandering onderhevig.”

Temperatuuranomalie
(afwijking van het langdurig gemiddelde)

Kooldioxide in de atmosfeer
(tijdens de laatste 800.000 jaar)

Recente metingen van 9 februari 2019: 414,27 ppm 

opkomst van 
homo sapiens
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3. “Onzin dat emissie van CO2(eq) de oorzaak is.”
CO2-concentratie en globale temperatuur
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4. “We moeten niet zo voor de troepen uit lopen.”
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Ecologische Voetafdruk van alle landen in de wereld [www.worldmapper.org]

5. “Onze invloed in de wereld is verwaarloosbaar.”
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Ecologische Voetafdruk van alle landen in de wereld [www.worldmapper.org]

5. “Onze invloed in de wereld is verwaarloosbaar.”

[Global Footprint Network]
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[IPCC 2014]

6. “Voorspellen is onmogelijk.”
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[IPCC 2014]

6. “Voorspellen is onmogelijk.” Eén mogelijkheid

Spatial planning 2300 [Universiteit Utrecht]
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[IPCC 2014]

6. “Voorspellen is onmogelijk.” Eén mogelijkheid
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Nieuwe klimaatkaarten
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Koudegraaddagen (CDD) & warmtegraaddagen (HDD)

65

Koudegraaddagen (CDD) & warmtegraaddagen (HDD)

Relatief stabiele temperaturen – WP country
Grotere temperatuurextremen – WP + bijhulp
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De nieuwe realiteit , maar: gemeten buiten de stad

67

Het Urban Heat Island (UHI) effect
Verstedelijkte gebieden zijn significant 
warmer dan hun landelijke omgeving.

[Wandl & Hoeven, 2014]

Oorzaken
§ Absorptie van zonnestraling: 

bitumen, asfalt, steenmassa
§ Anthropogene warmte:

voertuigen, gebouwen, 
industrie, airconditioners

§ Weinig compensatie: 
gemis aan groen, wind, water

68
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Anders denken over het Nederlandse klimaat

Gebied met relatief stabiele temperaturen

Gebied met relatief grote temperatuurextremen

§ Hotspots
− Stedelijke hitte-eilanden
− Industriële complexen
− Krachtcentrales

§ Coolspots
− Bossen
− Rivieren en grote waterpartijen
− Windcorridors

§ Neerslag- en droogtepatronen
− Relatief droge gebieden
− Relatief natte gebieden
− Overstromings- en kwelgebieden

à Nieuwe ontwerpuitgangspunten!
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Alternatieven
voor aardgas
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Groen gas: varianten
§ Biogas

– Uit verschillende vormen van organisch afval te halen
– In steden nooit genoeg voorradig om aardgas te vervangen
– Vooral gebruiken als wintervoorraad

§ Waterstof
– Nog niet duurzaam opgewekt (steenkool/aardgas)
– Inefficiënt rendement à elektriciteit eerst direct gebruiken
– Kan op termijn wel goedkoop uit zonnige delen van de wereld
– Vooral voor industrie en zwaar vervoer
– Eventueel voor hybride warmtepompen, zelf opgewekt

§ Synthetisch methaan
– Nu nog experimenteel en erg duur
– Op termijn veel belovend om CO2 om te zetten naar CH4
– Alleen voor duurzame stroomoverschotten
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Warmtenetten: toekomstige duurzame bronnen

§ Diepe geothermie

§ Zonnewarmte
– Collectorvelden
– Overschotten uit de zomer

§ Restwarmte (die op termijn minder wordt)
– Krachtcentrales
– Afvalverbranding
– Industriele restwarmte

§ Winterbijstook
– Groen gas: biogas, waterstof, synthetisch methaan

72
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§ Ventilatielucht 
– Bij mechanische afzuiging alleen, anders balansventilatie met wtw

§ Buitenlucht
– Laag rendement in winter en zomer door grote temperatuurverschillen
– Warmt bij koeling in de zomer de stad op

§ Oppervlaktewater (TEO, naast TEA en TED)
– Minder temperatuurverschillen, dus efficiënter
– Koelt het water in de winter, warmt het op in de zomer, bij koelstand

§ Bodem
– Meest stabiele temperatuur, dus hoogste rendement
– Moet over een jaar in balans zijn

Warmtepompen: mogelijke bronnen

73

Nieuwe
Stappenstrategie

74
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Duurzaam ontwerpen: Nieuwe Stappenstrategie

0 research: bestudeer de lokale karakteristieken

1 reduce: reduceer de vraag
– passief, bioklimatisch ontwerpen

2 reuse: herbruik (rest)stromen
– afvalwater, afvalmateriaal, afvalwarmte
– in gesloten of verbonden kringlopen

3 produce: los de resterende vraag duurzaam op

[Dobbelsteen 2008]
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Het begint dus altijd met energie besparen

Stedenbouwkundig plan
Gebouwgeometrie
Gebouworiëntatie

Gebouwindeling
Thermische massa
Thermische isolatie
Daglichttoetreding

Zonwering
Zonering

Compartimentering
Gebruiksregime

Gebouwbeheersysteem

§ Voorkomen van energiegebruikers
§ LED-verlichting
§ Energiezuinige tv
§ Energiezuinige koelkast
§ Energiezuinige vriezer
§ Koffieapparaat met thermosfles
§ Energiezuinige wasmachine
§ Natuurlijk drogen
§ Thermostaatkranen
§ Thermostaatdouche
§ Slimme meters
§ Kill-knop
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Nieuwbouw sowieso aardgasvrij / energieneutraal

Lidl ZERO, Woerden
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Sociale nul-op-de-meter huisvesting (Best)

Meer oppervlak
Nederlandse zon
Winterproductie
Dagverdeling

Verticale PV heeft veel voordelen
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Maar met minder dan 1% nieuwbouw per jaar…

… is in 2030 maximaal 10% van onze gebouwvoorraad klimaatneutraal.
à De grote klapper wordt gemaakt met renovatie en transformatie

Woning Ivo Opstelten
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Dé markt: duurzame renovaties en transformaties
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Commerciële vastgoedhoofdpijndossiers
§ Lege kantoren
§ Kantoren ouder dan 25 jaar
§ Desolate industriële complexen

Energieverslindende vrijetijd
§ Winkelstraten
§ Wellnesscentra
§ Vakantiewoningen

Oudere woongebouwen
§ Gallerijflats
§ Portiekflats
§ Rijtjeshuizen

Grote uitdagingen in de energietransitie

81

Stroomversnelling
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Prêt-à-Loger

83

84

Solar Decathlon Europe 2014
Paleis van Lodewijk XIV, de zonnekoningKoninklijke tuinen van Versailles

Solar Decathlon Europe 2014
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Renovatie van een typisch Nederlands rijtjeshuis
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Een nieuwe huid met duurzame technieken
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10oC gemiddeld, 
11oC te koud
àHoud warmte vast, 

isoleer

Bodem kan koelen
en voorverwarmen

Temperatuur

87
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Neerslag

850 mm per jaar
met 50 m2 dak is dat
42,5 m3, evenveel als
wat nodig is voor
toiletspoeling en tuin.
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Wind

6 m/s wind
maar grote
turbines niet
toegestaan en
urban turbines 
relatief duur

89
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De zon, 52o NB (Delft)

tuinzijde straatzijde

Ongeveer 114 W/m2 of 1000 kWh/m2 (horizontaal vlak) per jaar
1000 kWhth/m2 passieve warmte, 450 kWhth/m2 warm water, 150 kWhe/m2 elektriciteit
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Het originele huis uit 1960

91

92

Na-isolatie
Stap 1: reduceer de vraag (transmissieverliezen)

interne dakisolatie

zuid-oostgevel
spouwisolatie

noord-westgevel
externe muurisolatie
+ baksteenstrips

begane-grondvloerisolatie

Geleverd door Sto Isoned + TBI
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Ramen en beglazing vervangen
Stap 1: reduceer de vraag (transmissieverliezen)

Solatube voor
daglichttoetreding

HR++
beglazing

HR++
beglazing

Geleverd door Select Windows/Recystel + Solatube
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verse luchtafvallucht

Bodemventilatie & warmteterugwinning
Stap 2: gebruik omgevingswarmte en hergebruik afvalwarmte

warmtewisselaar

bodembuizen

afvallucht

verse lucht

lucht: Tgem = 11oC
fluctuerend tussen -10 en +32oC

bodem:   Tgem = 11oC, stabiel

PCM’s geleverd door Van Dorp Installaties
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Kas voor elektriciteit en warmte
Stap 3: produceer hernieuwbare energie

PV-cellen, 4,9 kWpeak
adiabatische 

warmtecollector

warmtepomp
warmwatertank

zonne-
warmte

Geleverd door Nobutec + Solarlux + DMEGC + SolarCompleet + Serge Ferrari

95

96

Regenwateropvang en -gebruik
Voor tuin en toiletspoeling

regenwateropvang

regenwater-
opslagtank

Geleverd door Putman + Gardena

96



30/04/2020

49

97

Groen rondom en in het huis
Bijdragen aan stedelijke ecologie en lokale voedselproductie

groen dak

voortuin

achtertuin
kas met 
groente

en
kruiden

Geleverd door NL Greenlabel + Derbigum
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Prêt-à-Loger, ‘s werelds duurzaamste rijtjeshuis

WP

adiabatische
collector
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UIT MET DE PRET
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Succes!

a.a.j.f.vandendobbelsteen@tudelft.nl | @dobbelska
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