
1

Deze zelfgidsbrochure zal u
en uw klas wegwijs maken
doorheen de tentoonstelling
rond duurzaam bouwen en
wonen.

Veel plezier!
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Zelfgidsbrochure Expo C

Welkom op Kamp C, het Provinciaal Centrum Duurzaam bouwen en Wonen.
Fijn dat u met uw klas hier naartoe gekomen bent om wat meer te weten te komen over
Duurzaam Bouwen en Wonen.

Hoe gebruikt u deze brochure?

o Tijdens deze rondleiding bezoekt u de tentoonstelling ‘Expo C’ waar u en uw
leerlingen op een interactieve manier kunnen ontdekken wat de basisprincipes
van duurzaam bouwen zijn.

o Dave Das leidt u doorheen de tentoonstelling. Volg zijn voetsporen maar. Overal
waar hij iets te vertellen heeft vindt u een nummer op zijn poot terug. Dat
nummer verwijst naar hetzelfde cijfer in deze bundel waar u de bijhorende
informatie vindt.

o Het icoon rechts boven geeft telkens aan rond welk thema u op die plaats
informatie kan terug vinden.

o Aan het einde van deze brochure vindt u informatie over elk gebouw op ons
domein. In al onze gebouwen zijn natuurlijk ook duurzame technieken gebruikt.
Het is dus zeker de moeite waard om ook hier even bij stil te staan als je langs
loopt met de groep.
Neem ook zeker een kijkje in Casana, een woning gebouwd volgens
bio-ecologisch principe. Hier is ook een educatief traject uitgewerkt waar
leerlingen hun eigen ecologische voetafdruk kunnen berekenen.

o In deze bundel vindt u drie soorten tekst:
 Informatie die u de leerlingen vertelt. Dit is de kern van elk onderdeel van

de tentoonstelling, demonstraties en gebruikte technieken.
 Instructies voor u, de gids.
 Vragen die u aan de leerlingen kan stellen om hen bij de rondleiding te

betrekken.

Vergeet voor de start van de rondleiding niet in te loggen
aan de inlogstations. Vraag hiervoor een badge aan de balie.
Door in te loggen kan u met uw klas in elke ruimte
een quiz doen waarvan de score wordt bijgehouden.
U kan hierdoor ook informatie vanuit de tentoonstelling
naar uw eigen inbox versturen.
Dit is al meteen gidspunt 1

Veel plezier!
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Met een druk op de rode knop start je de film.

Deze kortfilm vertelt over de opwarming van de aarde. De mens heeft nl. zo’n impact op
de aarde dat die aan het opwarmen is; Maar niet alleen dat, diersoorten sterven uit,
natuur verdwijnt: per twee seconden wordt er een voetbalveld regenwoud gekapt. Dat
zijn 43.000 voetbalvelden regenwoud dat er per 24 uur verdwijnt. Grondstoffen zoals
olie, gas en uranium worden in die mate gebruikt dat ze binnen enkele tientallen jaren
zullen opgebruikt zijn. En land, zee en lucht worden daarenboven nog eens sterk
vervuild.

Eigenlijk komt het hier op neer: wij lenen de aarde van onze kinderen. Laat ons er dan
ook voor zorgen dat er nog wat overblijft voor ons nageslacht en de volgende
generaties.

Wat kan jij doen als bouwer/ verbouwer of gewoon als bewoner van een woning? Het
antwoord hierop vind je in onze EXPO C.

Startfilm ‘The Big Ask’



5

Voor je kan uitleggen wat duurzaam bouwen en wonen betekent , moet je eerst bekijken wat
duurzame ontwikkeling juist is.

Weten jullie wat duurzaam of duurzaamheid betekent?

Duurzame ontwikkeling ontstond toen het begon te dagen dat onze aarde aan enorme
bedreigingen is blootgesteld door onze huidige levenwijze.
Duurzame ontwikkeling gaat volledig over respect. Het betekent dat de mens zich verder
ontwikkelt met respect voor de natuur en de aarde en alles wat erop leeft.
Duurzame ontwikkeling heeft als doel:

 ecologie( planet), ergonomie/sociaal (poeple) en economie (profit) met elkaar
verzoenen.

 zorgen dat niet alleen wijzelf, maar ook de mensen die na ons komen een aarde hebben
om op te leven.

 De rijkdommen van de aarde verdelen onder het Noorden en het Zuiden.

Als we onze ongebreidelde bouwdrang blijven botvieren en ongelimiteerd energie blijven
verbruiken, dan putten we de aarde uit. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de hele planeet, voor
de mensen die vandaag leven en voor de generaties na ons én voor de mensen in het Zuiden. Zij
lijden trouwens het meest onder onze ontwikkeling. Hun wouden worden gekapt, hun land
droogt uit of overstroomt, hun land gaat om zeep doordat er oorlogen worden uitgevochten om
olie en water,…
De exacte definitie voor Duurzame Ontwikkeling luidt als volgt:
“ Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige
generatie zonder de mogelijkheden van de toekomstige generaties om in hun behoeften te
voorzien in gevaar te brengen” (uit het rapport “ Our Common Future”, ook gekend als het
Brundtland-rapport - 1987).

Eigenlijk komt het hier op neer: wij “lenen”de aarde van onze kinderen. Laat ons
er dan ook voor zorgen dat er nog wat overblijft voor onze kinderen en de
volgende generaties.

Wat is duurzaam bouwen?
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We kunnen dus maar beter duurzaam bouwen en wonen. Dat wil zeggen: bouwen en wonen
voor mens en natuur.

Waarom zouden we duurzaam bouwen en wonen?

 Eindigheid van grondstoffen.
 Zo weinig mogelijk schade toebrengen aan het milieu.
 Verbruik van materialen, ruimte, water, energie beperken.
 Energie besparen is ook goed voor je portemonnee.

We proberen te bouwen en te wonen zonder de mogelijkheden voor de toekomstige generaties
in het gedrang te brengen.
Duurzaam bouwen is meer dan milieubewust bouwen. Er komen ook zaken bij kijken als:
kwaliteit, wooncomfort,schoonheid en gezondheid; we moeten door de juiste maatregelen te
nemen, komen tot een bouwwijze die beantwoordt aan de omschrijving voor duurzame
ontwikkeling in het Brundtland-rapport.

Wanneer we duurzaam gaan bouwen, gaan we verstandig en zuinig omspringen met ruimte,
energie, water en materialen en dit volgens de drie stappen strategie.

De vier basisthema’s van duurzaam bouwen: ruimte, energie,water,materialen.

Ruimte
Duurzaam ruimtegebruik betekent dat we spaarzaam omspringen met de
plaats die we bebouwen. We nemen immers te veel ruimte in op aarde. In
theorie heeft elke wereldburger 1,6 ha plaats voor
wonen, werken, vervoer, ontspanning, … De gemiddelde Belg gebruikt
echter alleen al 4,9 ha. Dat is historisch zo gegroeid, maar rekening houdend
met de gevolgen voor de natuur beslist niet langer houdbaar.

Wat kan je doen om ruimte te besparen als je een huis bouwt?

 Vraag aan de architect om een gebouw te tekenen dat niet meer plaats in neemt dan
nodig met weinig uitsteeksels.

 Je moet niet meer ruimte creëren dan je werkelijk nodig hebt.
 Kies voor een huis in een dorpskern i.p.v. midden in het groen.
 Hergebruik een oud huis in plaats van een nieuw te bouwen.

( hierop kan je verder in de tentoonstelling doorgaan)

Energie
In een huis verbruik je vooral energie voor verwarming en verlichting.

Waarom zouden we hierop bezuinigen?

Er zijn verschillende redenen om te bezuinigen op ons energieverbruik:
 de voorraden fossiele brandstoffen ( aardolie, aardgas en steenkool)

zijn beperkt.
 Wij importeren de meeste van onze brandstoffen. De landen die ze ons leveren, kunnen

de prijs bepalen.

 We produceren dan wel zelf kernenergie, maar wat doen we met het kernafval?
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 Energie wordt steeds duurder, als we minder willen betalen moeten we minder
verbruiken.

 Nog meer redenen om ons energieverbruik te drukken: CO2 – uitstoot, broeikasgassen,
zure regen, olierampen,…

Wat kan je doen om minder energie te verbruiken in een woning?

Enkele goede ideeën zijn:
 Grote ramen op het zuiden om veel licht en warmte binnen te laten.
 Goede isolatie om de warmte binnen te houden.
 Spaarlampen verbruiken minder energie dan gloeilampen.

Al deze maatregelen vallen onder het principe: ‘we gebruiken zo weinig mogelijk energie’.
Een tweede principe is: als we toch energie gebruiken, kiezen we voor duurzame energie,
bijvoorbeeld: zonne-energie, windenergie, biomassa,…
( hierop kan je verder in de tentoonstelling doorgaan)

Water
Het aardoppervlak bestaat voor 71% uit water. Slechts 2% daarvan is zoet (en
ook dit is niet allemaal drinkbaar).
Minder water verbruiken is beter voor het milieu.
Sta ook hier eens bij stil: een heleboel mensen op e wereld hebben niet eens
drinkbaar water en wij spoelen onze toiletten door met drinkbaar water!

Wie heeft er thuis een toilet met twee knoppen? Waarvoor dienen die?

Om water te besparen. We noemen dit een spaarknop.
Ook de toiletten op Kamp C zijn uitgerust met spaarknoppen. Door de kleine knop te gebruiken
spoel je met 3 liter water door op de grote knop te gebruiken met 6 liter water. Dit ten opzichte
van 10 à 12 liter water bij een gewone spoelknop.

Het is bij duurzaam bouwen en wonen de bedoeling om zo weinig mogelijk leidingwater te
gebruiken. Hoe kan dat?

 Door regenwater te gebruiken voor toiletten, wasmachine, tuin, auto…
 Door zuinig om te springen met leidingwater bijvoorbeeld met watersparende toiletten,

spaardouchekop, spaarkoppen op kranen…

Om het milieu minder te belasten, moeten we ook minder afvalwater produceren en het zo goed
mogelijk zuiveren voor het weer in de natuur terecht komt.
Wanneer een woning aangesloten is op de openbare riolering, gebeurt dit in een
waterzuiveringsstation. In andere gevallen moet men een kleine waterzuivering voorzien bij de
woning.



8

Materialen
Duurzaam materiaalgebruik is vrij complex: je moet kiezen voor natuurlijke en
hernieuwbare bronnen, maar je moet ook rekening houden met milieu- en
energie-effecten bij productie, transport, verwerking, de gevolgen voor het
energieverbruik in de woningen het al dan niet vrijkomen van schadelijke
stoffen. Bij duurzaam bouwen wordt alleszins zoveel mogelijk met
milieuvriendelijke en natuurlijke materialen gewerkt.
( hierop kan je verder in de tentoonstelling doorgaan)

Hoe ga je nu verstandig te werk binnen deze vier thema’s? Dat doe je door de drie stappen
strategie te volgen.

1. Beperk de vraag.
2. Gebruik hernieuwbare bronnen.
3. Gebruik bronnen zo efficiënt mogelijk.

(Voorbeelden vind je terug in de tentoonstelling)
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U legt uit wat Kamp C is. Het paneel met de tijdslijn van Kamp C kan je gebruiken om een aantal
dingen aan te duiden.
Tussen 1999 en 2003 heeft het provinciebestuur van Antwerpen Kamp C, de voormalige Britse
militaire basis in Westerlo, omgevormd tot een info- en bedrijvenzone voor duurzaam bouwen
en wonen. Op het 10 ha grote domein werd jaar na jaar nieuwe infrastructuur opgetrokken die op
hun manier een typisch voorbeeld zijn van duurzaam bouwen.
Kamp C was een opslagplaats voor Brits legermateriaal en bood onderdak aan 250 Britse
militairen. De vroegere opslaghangaars, administratieve gebouwen, slaapplaatsen,… werden
gesloopt. Al het bouwafval van de afbraakwerken is gesorteerd afgevoerd en waar mogelijk
gerecycleerd.

Nu is Kamp C een kenniscentrum voor duurzaam bouwen en wonen in vier zones:

De geschiedenis van het domein Kamp C

Zone voor ervaringswoningen
Er is reeds één modelwoning
gebouwd, Casana. De bedoeling
is dat er nog andere
ervaringswoningen bijgebouwd
worden.

De bedrijvenzone
Hier is de Basis ook
gevestigd, een duurzaam
bedrijfs- en
conferentiecentrum. Op
deze zone kunnen
bedrijven, die actief zijn op
het vlak van duurzaamheid,
een stuk grond kopen om
hun bedrijf te vestigen.

De infozone
In deze zone bevinden zich

het infocentrum en de
tentoonstelling ‘Expo C’.

De blokhut en de schuur zijn
twee gebouwen die zich ook

in deze zone bevinden.

De natuurzone
Doorheen dit bos loopt

een wandelpad, het
Mierenpad. Hier kom je

meer te weten over
duurzaam bosbeheer.
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De verschillende zones en gebouwen op Kamp C kan je goed zien op de maquettetafel. Door op
de knopjes op de rand van de maquettetafel te drukken, kan je goed zien waar elk gebouw zich
bevindt.

Ons 10 hectare groot domein is opgedeeld
in 4 zones. Allereerst de infozone waarin we
het infocentrum en de tentoonstelling
hebben ondergebracht.
Daarnaast hebben we ook de bedrijvenzone
waarin we ons bedrijvencentrum de Basis
terugvinden. Hier kunnen bedrijven die
werkzaam zijn in de duurzame sector
kantoorruimte huren en er zijn eveneens
vergaderzalen en een auditorium te huur.
De stukken grond achter de Basis zijn
gronden die te koop staan voor grotere
bedrijven die zich op Kamp C willen
vestigen. Zij moeten natuurlijk ook
werkzaam zijn in de duurzame sector.
Casana, onze bio-ecologische demowoning,
bevindt zich in de demozone. Dit is een zone
op ons domein waar wij
demonstratiewoningen kunnen bouwen.
Hiermee willen wij aan onze bezoekers
tonen hoe verschillende technieken en
principes uit de tentoonstelling in een
woning geïntegreerd kunnen worden. Zo
zouden we bijvoorbeeld nog een passiefhuis
als demowoning kunnen bouwen.
Als laatste hebben we nog de natuurzone.
Dit is een stuk bos achteraan op ons
domein. In dit bos kom je langs een
wandelpad te weten wat duurzaam
bosbeheer inhoudt.

Het domein
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Dit gebouw is de kapel van het vroegere militaire domein. De
kapel is blijven staan en
het nieuwe gebouw is er rond gebouwd.

Wat valt de leerlingen op aan de kapel?
De kapel staat schuin in het gebouw.

Hoe komt dit?
Het nieuwe gebouw staat pal in de richting van het zuiden om
ten volle gebruik te maken
van de natuurlijke warmte en zonlicht.
De kapel is gewoon blijven staan zoals ze oorspronkelijk
gebouwd werd.
Een gebouw zo oriënteren dat je volop gebruik kan maken
van zonnewarmte en zonlicht is één van de principes
van duurzaam bouwen.

De kapel is het enige gebouw dat nog is overgebleven van het Britse
verleden en is nu het kloppende hart van het Infocentrum.
Sinds de opening in 2003 verzamelen we alle boeken rond duurzaam
bouwen: van architectuur over technieken tot materialen en
principes.

Het infoloket in de kapel wordt steeds bemand door één van onze
experts. Heb je een vraag over duurzaam bouwen dan kan je hier een
antwoord krijgen. Dit kan door een persoonlijk gesprek, per telefoon
of mail. Deze dienstverlening is gratis.

Verder wordt er in de kapel planadvies gegeven. Op afspraak kun je
gratis je bouwplannen laten screenen inzake duurzaamheid door één
van onze architecten.

De kapel
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Zoals eerder gezegd is de expo opgebouwd rond 4 thema’s: ruimte, materialen, energie en
water.
In het Infocentrum starten we met het thema ruimte, wat sowieso de eerste vereiste is als je wil
bouwen of verbouwen. Een ruimte in de vorm van een bouwgrond of een bestaande woning.
Onder deze wereldbol kan je info over je bouwlocatie vinden. Het is altijd handig om al enkele
gegevens over de locatie te kennen.

Wanneer je aanlogt op één van de computers kan je een perceel zoeken op het adres.
In de applicatie kan je de oriëntatie van het perceel terugvinden. Zuid-georiënteerde woningen
kunnen optimaal gebruik maken van de zon. Een gratis bron van energie.

Verder kan je ook volgende info terugvinden: is de woning gelegen in woongebied,
recreatiegebied of natuurgebied, overstromingsgebied of waterwinningsgebied.

Je kan in de wereldbol het adres van een leerling, leerkracht of de school ingeven. Voor deze
locatie kan je dan informatie terug vinden. Je kan de leerlingen ook na de rondleiding nog even
vrij laten zoeken.

De wereldbol
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Je kan bij de wegwijzer een algemene uitleg geven over wat er in de huisjes aan informatie te
vinden is.

Wanneer je gaat bouwen of verbouwen, is het belangrijk dat je je goed informeert over wat kan
en mag op dat stukje grond of met de aangekochte woning, welke taken de architect heeft,
waar en hoe je kan lenen,…
Al deze informatie vind je terug in de huisjes.

Huisje
 Gemeente:

Hier vind je stof tot nadenken voor je aan een bouw- of verbouwproject begint. Op
welke locatie wil je wonen? , Wil je bouwen of verbouwen?, In welk soort woning wil je
wonen? , Wat mag wel en niet?, Wanneer heb ik een vergunning nodig

 Architect en aannemer:
Hoe begin je nu aan een bouw- of verbouwproject en wat mag ik verwachten van de
architect, de aannemer, de EPB-verslaggever,… Het antwoord op deze vragen vind je in
dit huisje.

 Bank en verzekeringen:
Met welke factoren moet je rekening houden bij het bepalen van je budget? , informatie
over leningen en af te sluiten verzekeringen,… Dit vind je allemaal terug in het huisje
‘Bank en verzekeringen’.

De informatie die in deze huisjes te vinden is, is vooral nuttig voor mensen die effectief gaan
bouwen of verbouwen. De leerlingen kunnen hier wel eens rondkijken, maar bouw- of
verbouwplannen zijn voor hen misschien nog verre toekomstmuziek .

Een goede start (de huisjes)
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Duurzaam ruimtegebruik betekent dat we spaarzaam omspringen met de plaats die we
bebouwen. We nemen immers te veel ruimte in op aarde.
Daarom probeert de overheid het ruimtegebruik in goede banen te leiden door een
oordeelkundige ruimtelijke ordening na te streven o.a. door het vastleggen van
bestemmingsgebieden in de gewestplannen en de ruimtelijke structuurplannen
(zie wereldbol) .
Niet alleen de overheid maar ook de mensen zelf dragen verantwoordelijkheid.

Hier kan je ook weer de vraag stellen ‘wat kan je doen om ruimte te besparen wanneer we een
huis bouwen?’.

 Vraag aan de architect om een gebouw te tekenen dat niet meer plaats in neemt dan
nodig met weinig ( onnodige ) hoeken.

 Je moet niet meer ruimte creëren dan je werkelijk nodig hebt.
 Kies voor een huis in een dorpskern i.p.v. midden in het groen.
 Hergebruik een oud huis in plaats van een nieuw te bouwen.

Duurzaam ruimtegebruik betekent in de eerste plaats compact bouwen.

Hoe compacter een woning gebouwd wordt , hoe minder buitenwanden er zijn in verhouding tot
het volume. Een bolvormige woning zou de ideale compacte vorm zijn, maar dat is bouwfysisch
natuurlijk niet mogelijk.

Compact bouwen
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Langs elke buitenwand van een woning heb je warmteverlies ( en dus energieverlies). Een
rijwoning heeft dus minder warmteverliesoppervlak dan een open bebouwing. Langs de
gemeenschappelijke muren van een rijwoning gaat geen warmte verloren als de buren ook
verwarmen.

Door een goede planschikking kan je veel besparen op ruimte, energie en materialen.

1 : een sas

2 : groepeer vochtige ruimtes
(keuken, badkamer) in de
nabijheid van de technische
ruimte

3: zorg ervoor dat de
technische ruimte voldoende
groot is

Groepeer ruimtes
volgens gelijke
temperatuurzones
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Hoe kunnen we energie besparen door veel daglicht binnen te laten in een woning?

Wanneer we daglicht maximaal benutten, moeten we minder gebruik maken van kunstlicht.
Daglicht kan je op verschillende manieren binnen halen:

Dakvlakraam Dakkoepel

Lichtstraat Daglichtgeleider

Bovenstaande voorbeelden hebben allemaal een hogere lichtopbrengst dan verticale ramen.

De zon schijnt het meest en het hardst in het
zuiden. Voorzie in de zuidgevel dan ook de meeste
ramen. Zo haal je warmte en licht binnen.

50% van het ganse raamoppervlakte adviseren wij
in de zuidgevel te plaatsen
20% in de oost- en west gevel
Minder dan 10% in de noordgevel want daar schijnt
de zon niet en verliezen we alleen maar warmte
langs ramen.

Bij de indeling van de ruimtes op het plan hou je
hier best rekening mee.
Plaats de woonkamer en keuken aan de zuidgevel.
De slaapkamers aan de oostgevel.
En donkere ruimtes zoals een berging, traphal,
garage aan de noordgevel.

Daglicht benutten

+ gidspunt 11
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Door te isoleren kan je de zonnewarmte in de woning gaan vast houden. Op dit principe is een
passiefhuis gebaseerd. Een zeer doorgedreven isolatie zorgt ervoor dat er nog maar zo weinig
warmteverliezen zijn, dat de energie van de zon die binnenschijnt grotendeels genoeg is om de
woning te verwarmen.

Door goed te isoleren ga je in de zomer ook de warmte buiten houden. Belangrijk is wel dat je
zonafschermend bouwt. Dat wil zeggen dat je de zon gaat tegenhouden aan de buitenkant van
de geïsoleerde schil.

Welke technieken bestaan er zoal om de zon buiten te houden?

 Vaste buitenzonwering
Dakoversteek, vaste luifel of lamellen

 Beweegbare buitenzonwering
Rolluiken, screens, schuifpanelen, lamellen of zonneluifel

 Bladverliezende beplanting
Haag of leibomen

Door bijvoorbeeld een dakoversteek van 1 meter te voorzien op zuid georiënteerde ramen, houd
je tijdens de zomer de zon buiten aangezien de zon dan hoog aan de horizon staat. Het zonlicht
kan door de dakoversteek dan niet rechtstreeks binnen schijnen.
In de winter staat de zon laag aan de horizon en schijnt het zonlicht onder de oversteek door
naar binnen.

Met een bladverliezende beplanting bereik je hetzelfde effect. Van de lente tot de herfst wordt
het zonlicht geweerd.

(zie ook gidspunt 28)

! Gordijnen of lamellen hebben maar een beperkt effect.

Gidspunt 13 en 14:

Als je informatie vanuit dit deel van de tentoonstelling wil doorsturen naar je e-mail, dan kan dat
van op de opzoekcomputer.

Wil je even testen wat de leerlingen hebben onthouden van het eerste gedeelte van de
tentoonstelling, doe dan een leuke quiz op de quizcomputer

Zonnewarmte vasthouden
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Bij de productie van bouwmaterialen liggen altijd grondstoffen aan de basis en is energie nodig.
Dit kunnen hernieuwbare en /of onbeperkt voorradige grondstoffen of energiebronnen en zelfs
beperkt voorradig zijn.

Na een bepaalde levensduur komen alle materialen in de afvalstroom terecht. Afhankelijk van de
grondstoffen die gebruikt zijn bij de productie van het materiaal, komen de producten in een
andere tak van de afvalstroom terecht.
Zo zijn er materialen die perfect afbreekbaar zijn in de natuur en zo terug in de natuurlijke
kringloop terecht komen. Deze weg noemen we de bio-ecologische kringloop.
In een bio-ecologische woning zitten bijvoorbeeld ±90 % aan materialen die later deze bio-
ecologische kringloop kunnen volgen.
Zo zijn er ook materialen die na een bepaalde levensduur weer opnieuw gebruikt kunnen worden
of gerecycleerd kunnen worden. Deze weg noemen we dan weer de technische kringloop.
Hierop is het ‘cradle-to-cradle – principe’ gebaseerd.
Bij het cradle-to-cradle – principe is de leuze ‘afval is voedsel’. Dat wil dus zeggen dat alle afval uit
een product opnieuw moet kunnen dienen voor de aanmaak van nieuwe producten en dit zonder
kwaliteitsverleis.

Als afval niet in een van deze kringlopen terecht komt, dan komt dit materiaal op de afvalberg
terecht. Het is deze afvalberg die een last op ons milieu legt. Daarom moeten we er dus voor
proberen te zorgen dat deze berg zo klein mogelijk wordt en blijft.

De afvalstroom
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De boom waar je nu voor staat , is eigenlijk de afvalladder
van Lansink in een andere vorm gegoten . Elk blad komt
overéén met een trede op de afval ladder.
De afvalladder, of de ladder van Lansink, genoemd naar het
voormalige Tweede Kamerlid Lansink in Nederland, geeft de
volgorde aan die in acht moet worden genomen bij
afvalbeheer. Op de eerste plaats op deze ladder staat
preventie, dat wil zeggen het voorkomen van het ontstaan
van afval. Denk daarbij aan een statiegeldsysteem op glazen
flessen of op een bewustere manier dingen kopen.
Ook het ontwerpen
van producten met
het oog op
afvalpreventie en
nuttige toepassing
horen hierbij.

Op de tweede plaats komt het nuttig toepassen door
hergebruik van het product, bijvoorbeeld in de vorm van
kringloopwinkels. Als derde: het nuttig toepassen door
materiaalhergebruik of recyclage. Dit gebeurt met onder
andere glas, papier en tuinafval. Als vierde het nuttig
toepassen als brandstof. Hierbij levert het afval weer
energie op of men kan het ook gaan verwijderen door te
verbranden. En als laatste: het verwijderen door te
storten. Deze laatste stap willen we natuurlijk zo veel
mogelijk vermijden!

Gidspunt 17

Op een bouwwerf en vooral bij een verbouwing krijg je
na een tijdje wel wat afval bij elkaar. In de korven die je
langs de zijkanten van het betonnen platform ziet staan,
zitten een aantal materialen die je wel eens op de
afvalcontainer van een bouwwerf ziet liggen. Op de
bordjes kan je zien wat je met deze materialen kan doen
voor je ze naar het containerpark zou voeren.

Hebben de leerlingen misschien zelf nog een aantal goede ideeën over wat je met bepaald afval
kan doen?

Wat met afval?

Foto
materialenkorf
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Stel dat jij een huis gaat bouwen of
verbouwen.
Waarmee zou jij dan rekening houden bij
de keuze van materialen?

Prijs, uitzicht, stijlen smaak, stevigheid, …

Het is toch ook wel belangrijk dat we bij
de keuze van een materiaal rekening
houden met de impact op het milieu.

Op de materialentafel kan je voor een
aantal materialen de grijze-energie-
inhoud van dat materiaal weergegeven
zien.
De grijze-energie-inhoud geeft weer hoeveel energie er nodig is voor de productie van 1 m² van
dat materiaal. Hierin zit de energie die nodig is voor het delven van de grondstoffen, de
productie-energie en de energie nodig voor transport vervat.

Zo heeft leem en stro bijvoorbeeld een heel lage grijze-energie-inhoud. Dit is dan ook een
materiaal dat lokaal te vinden is ( dus weinig transportenergie nodig) en dat bijna niet bewerkt
hoeft te worden voor je het kan gebruiken ( dus weinig productie-energie).

Hoeweel kalkzandsteen en baksteen uit zo goed als dezelfde bestanddelen bestaan, heeft
kalkzandsteen toch een lagere grijze-energie-inhoud. Dit komt doordat een baksteen onder veel
hogere temperaturen gebakken wordt. Dit betekent dat hiervoor dus veel meer energie nodig
was.

Als je dit nu allemaal weet , welk materiaal heeft dan de grootste impact op het milieu?

Het materiaal met de grootste grijze-energie-inhoud. Aangezien voor de productie hiervan veel
energie nodig is. Voor het opwekken van deze energie zijn waarschijnlijk fossiele brandstoffen
nodig geweest en kwamen en broeikasgassen vrij. Die zijn zoals je weet slecht voor het milieu.

Foto materialentafel

Grijze-energie-inhoud



21

Weet iemand waarvoor de K-waarde van een huis staat?

De K-waarde van een woning geeft aan hoe goed een huis geïsoleerd is.
Hoe lager de K-waarde, hoe beter geïsoleerd. Een perfecte thermos zou K0 zijn.

Waarom isoleren we onze huizen?

Om de warmte binnen te houden. Dan moet de verwarming minder draaien en dat is
goed voor het milieu en voor onze portemonnee. De werking van isolatiematerialen kan
je vergelijken met het effect van een wollen trui.
 Een wollen trui trek je aan om je lichaamswarmte vast te houden.
 Een losse wollen trui met grote gaten laat de lucht door en je krijgt het koud.
 Een natte trui laat je ook koud krijgen.
 Een regenjas over je wollen trui houdt de lucht droog en zorgt ervoor dat die lucht

niet meer beweegt. Zo krijg je het warm.
Zo moet je er ook voor zorgen dat je isolatie regen- en luchtdicht aangebracht wordt.
We isoleren onze huizen ook om tijdens de zomer de warmte buiten te houden. Zo
vermijden we ook dat we tijdens de zomer een energieverslindende koeling moeten
gebruiken om ons huis koel te krijgen.

Isolatie
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Wijs op de volgende soorten isolatiematerialen:

 Minerale wollen, bijvoorbeeld rotswol en glaswol.
 Schuimen, bijvoorbeeld polyurethaan, polystyreen en piepschuim.
 Natuurlijke materialen, bijvoorbeeld vlas, hennep, kurk ,…
 Gerecycleerde materialen, bijvoorbeeld papiercellulose en cellenglas.

Door onderstaande vraag te stellen kan je de leerlingen ook zelf de verschillende groepen laten
ontdekken.

Deel de isolatiematerialen in vier groepen in op basis van het uitzicht van de materialen.

Verwijs naar de afmetingen in cm bij de isolatiematerialen.

Je kan zien hoeveel je van de verschillende soorten isolatie nodig hebt om hetzelfde effect te
bereiken. De diktes die hier worden getoond, zijn goed voor een woning met een isolatiewaarde
K30.

Laat de leerlingen ook eens de vergelijking maken met de baksteen, snelbouwsteen, betonsteen.

De gewone bouwmaterialen tonen aan hoe het zou zijn zonder speciale isolatiematerialen. We
zouden bijvoorbeeld bakstenen muren moeten bouwen van
3,60 meter dik om even goed te isoleren als rotswol van 16 cm dik.
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Extra info voor de gids

Deze info vind je ook terug in de blokhut.

 Isolatiewaarden

De wetgeving in Vlaanderen legt een isolatiegraad van maximum K45 op. Met de huidige
technieken is K30 en lager goed haalbaar.

 Waarden

λ-waarde  of lambdawaarde is de warmtegeleidingscoëfficiënt en geeft weer hoeveel
warmte er door een specifiek materiaal kan trekken. Isolatiematerialen hebben een waarde
van maximaal 0,065 W/mK. Hoe lager dit getal, hoe beter de isolatie.
U-waarde geeft weer hoeveel warmte er door een onderdeel van de constructie verloren
gaat per m² en per graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten.
Bij de berekening van deze waarde wordt rekening gehouden met de verschillende lagen in
de constructie, de dikte van die lagen en hun isolerend vermogen.
K-peil geeft een aanduiding van de isolatiegraad van een volledig gebouw. Hier wordt dus
ook rekening gehouden met de oppervlakte van den wanden. Het K-peil is een typisch
Belgische waarde die je elders niet zal tegenkomen.

Al deze waarden geven weer hoeveel energie er verloren gaat. Dus hoe kleiner de waarden,
hoe beter.

R-waarde is de warmteweerstand van een materiaallaag en wordt uitgedrukt in m2K/W. Hoe
groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het
materiaal isoleert.
De berekening van de R-waarde is afhankelijk van de materialen waaruit de te onderzoeken
constructie bestaat. De materiaaldikte, in meter, wordt gedeeld door de λ-waarde (de 
warmtegeleidingscoëfficiënt). Hoe hoger de waarde, hoe beter de isolatie, een dubbel zo
dikke laag heeft proportioneel ook een dubbel zo goede warmteweerstand.

De formule is R = d/λ waarbij: 

R = warmteweerstand in m2 K/W

d = dikte van het materiaal in m.

λ = warmtegeleidingscoëfficiënt in W/m K 

Voorbeeld: Een isolatiemateriaal met een dikte van 8 cm (= 0,08 m) en een λ-waarde van 0,030 geeft een R-

waarde van 2,66 m2K/W (0,08 / 0,030)

E-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning en de vaste installaties ervan in
standaardomstandigheden. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is.

Het E-peil hangt af van: de compactheid, de thermische isolatie, de luchtdichtheid, de

ventilatie, de verwarmingsinstallatie en het systeem voor warmwatervoorziening, de

oriëntatie en bezonning, een eventuele koelinstallatie, de verlichtingsinstallatie (enkel bij

kantoren en scholen)
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De eerste ‘woningen' die de mens bouwde waren hutten uit hout. Door de eeuwen heen
evolueerden we over hout- en leembouw naar baksteen. Het metselen van gebakken klei en
andere varianten van blokken zijn in onze contreien heel lang een vaste waarde geweest voor de
woningbouw. Maar we zijn blijven evolueren op technisch vlak. Naast de klassieke
metselmethode is er vandaag een heel breed gamma aan technieken om woningen te bouwen.

De bouw van deze en andere laagenergiewoningen kan buiten de traditionele wijze met de
klassieke materialen ook via andere bouwmethodes gebeuren.

Een aantal technieken kan je terug vinden in onze tentoonstelling.

Deze doorsnede is geïsoleerd volgens de normen van
een wettelijke nieuwbouw zoals die in 2011 moet zijn.
Dit wil zeggen K45.
Belangrijk is dat de isolerende schil één geheel
vormt. In de doorsnede kan u zien hoe dat de
vloerisolatie aansluit aan de muurisolatie en de
muurisolatie aansluit aan de dakisolatie.
Als de isolatieschil onderbroken is dan vormt dit een
koudebrug. Een koudebrug zal in de eerste plaats
warmteverliezen veroorzaken maar kan ook nog
meer nare gevolgen hebben.
Warme binnenlucht in een woning is vochtig. Deze
vochtige lucht kan condenseren op de plaats van de
koudebrug wat voor vocht zal zorgen en later
schimmel kan worden.

Details staan aangeduid op de doorsnede.

Het merendeel van de bestaande woningen is niet
geïsoleerd. Deze woningen na isoleren is de grootste
uitdaging voor de toekomst.
De meest aangewezen mannier om een bestaande
woning na te isoleren is langs de buitenzijde een
isolatieschil aanbrengen zoals gedaan is bij deze
doorsnede.
Achteraf kan dit dan weer afgewerkt worden met
hout, zoals hier gedaan is, of zelfs met baksteen.
Let er wel op dat er geen koudebruggen ontstaan aan
de ramen.
Details staan aangeduid op de doorsnede.

Doorsnede (1 en 2)

Massiefbouw

Renovatie
(isolatie aan
buitenzijde)
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Een passiefhuis is een woning met een
energieverbruik lager dan 15 kWh/m²
verwarmde oppervlakte op jaarbasis. In dit
soort woning is een klassiek
verwarmingssysteem overbodig. Alle nodige
warmte wordt uit passieve zonne-energie
gehaald en interne warmtewinsten *. Dit kan je
bereiken door een doorgedreven isolatie, een
goede luchtdichting, energiezuinige ventilatie
en door een goede oriëntatie zodat je tijdens de
winter kan profiteren van passieve zonne-
energie en in de zomer oververhitting vermijdt.

* Mensen die het huis bewonen geven warmte

af, elektrische toestellen geven ook warmte
af,…

Details staan aangeduid op de doorsnede.

Een woning in houtskeletbouw opgetrokken bestaat
uit een houten draagconstructie waartussen isolatie
wordt aangebracht. Aan de buitenzijde kan een
houtskeletbouwwoning afgewerkt worden met een
gevelsteen, hout, crépi,…
Houtskeletbouw wordt veel gebruikt bij het bouwen van
bio-ecologische woningen, omdat hout ook een
natuurlijk materiaal is. Ook omdat deze bouwmethode
zeer goed te combineren is met bio-ecologische
isolatiematerialen zoals papiercellulose in de doorsnede.

Passiefhuis met
traditionele
opbouw

Houtskeletbouw

Doorsnede (3 en 4)
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Met een warmtecamera, ook wel thermografische
camera genoemd, kan men van op een afstand
infrarood foto’s maken die temperatuurverschillen
visualiseren.

De infrarood foto’s geven een schat aan informatie
betreffende de energetische kwaliteit van de
woning. Met de resultaten die het onderzoek
oplevert, kan men onmiddellijk gerichte acties
ondernemen. Thermografie heeft als voordeel dat
men de warmteverliezen effectief kan zien op een
infrarood foto.

Niet iedereen kan dit zomaar doen. Om de
infraroodbeelden te maken en te analyseren zijn
mensen speciaal opgeleid.

Wat kan een thermograaf onderzoeken aan de
hand van deze infraroodbeelden?

Aanwezigheid en correcte plaatsing van isolatie.

In de nevenstaande infrarood foto ziet men duidelijk het
warmteverlies afkomstig van de radiatoren doorheen de
muren, doorheen een niet-geïsoleerde rolluikbak, vloerplaten
en binnenmuren. Deze buitenmuur is niet geïsoleerd.

Aanwezigheid van koudebruggen

Op de infrarood foto ziet men duidelijk een aftekening van de

vloerplaten die zijn doorgegoten tot tegen het

buitenspouwblad. Dergelijke "bouwfouten" komen vaak voor

en zijn dikwijls de oorzaak van vochtplekken in de woning.

Warmtecamera
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Luchtdichtheid

Op de infrarood foto ziet men infiltratie van koude lucht te wijten
aan de slechte werking van de sluitrubbers van de deur.

Waterinfiltratie & lekdetectie

Waterinfiltratie in platte daken en muren is snel in beeld gebracht
op een infrarood foto.

De analyses zijn gebaseerd op de verschillen in warmtecapaciteit

van water en de constructiedelen van het gebouw. Soms merkt

men pas dat er een lek is als er al veel en gedurende lange

tijd schade is aangericht. De bron van het lek wordt gelokaliseerd

met de warmtecamera en men kan gerichte oplossingen

aanbrengen.

Om een bruikbare infrarood foto te bekomen bij thermografie van een woning, moet er

gedurende een drie tal dagen een temperatuurverschil van 10 graden zijn tussen binnen en

buiten. Felle zon, regen of felle wind kunnen het resultaat ook beïnvloeden.

Laat een aantal leerlingen voor de lens van de infraroodcamera staan en maak een foto.

Zo kunnen de leerlingen zelf zien welke kleur warme oppervlakken hebben en welke kleur voor
koude oppervlakken staat.

Laat hen ook eens met hun jas aan en dan met hun jas uit voor de camera staan.
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Als laatste vind je in de blokhut nog een hoekje met nuttige informatie.
Mogelijke vragen die je hier nog kan stellen aan de leerlingen:

Waarvoor wordt in een woning het meest energie verbruikt?

Meer dan de helft van de totale energiebehoefte op
jaarbasis is nodig voor het verwarmen van de woning.
Door goed te isoleren, bespaar je energie.

Langs waar verliest een woning het meest warmte en dus energie?

Het grootste warmteverlies gaat via het dak.
Het is dus aangewezen om daar goed te
isoleren.

Goed om weten
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Hoe dik moet je met rotswol isoleren wanneer je een passiefhuis wil bouwen?
(Dit is een voorbeeldvraag, je kan uit de tabel ook een andere vraag stellen)

De Vlaamse overheid heeft als doelstelling tegen 2021 bijna energieneutraal te bouwen.
Daarom moet er bij het bouwen van een woning aan heel wat eisen voldaan worden om in orde
te zijn met de bouwwetgeving. Zo ook voor het isoleren van je woning. In onderstaande tabel zie
je welke diktes en maximale U-waarden er zijn opgelegd voor een gewone nieuwbouw, een
laagenergiewoning en een passiefhuis.
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+ gidspunt 25

Glas brengt zonnewarmte in de woning
Situeer het meeste glas (50%) aan de zuidzijde. Aan de oost- en westzijde
20%. Situeer minder glas aan de koude noordzijde (< 10%).

Glas kan voor oververhitting zorgen
Scherm glas langs de buitenzijde af van de zomerzon.
Vermijd zonnewerende beglazing voor zuidgeoriënteerde ramen.

Glas zorgt voor warmteverliezen
Glas is de zwakke schakel in de isolatieschil van de woning.
De U-waarde bepaalt hoe goed de woning geïsoleerd is.
Hoe lager de U-waarde, hoe beter.

Glas brengt daglicht in de woning
Kies beglazing met een lichttoetredingsfactor (LTA) ≥ 65%. 

Glas kan Geluidsproblemen verminderen
Akoestisch glas is opgebouwd met glasplaten van verschillende diktes

Verzamel de leerlingen rond de diepvries. Laat de leerlingen aan de glasplaat voelen.

Wat stellen zij vast?
Wat zijn de verschillen tussen de glasplaten?
Deze diepvries dient niet om ijsjes te bewaren maar om te laten zien dat het veel uitmaakt
welk glas je in een raam stopt.
Temperatuur in de diepvries: -10°C.
Ook in een huis zijn er temperatuurverschillen. Soms is het buiten kouder dan binnen of
buiten warmer dan binnen.
Ramen dienen om de koude buiten te houden en om licht binnen te laten.
Opgelet! In het totaal van een huis scoren de ramen het minst goed als het op isoleren
aankomt.

Welk glas voelt het koudst aan? (Eerste glas)
Wat zien de leerlingen op het glas? (Mogelijk: condens)
Enkel glas houdt bijna geen koude tegen.
Er komt zelfs condensatie op het glas doordat de waterdamp in de warme lucht uit de ruimte
condenseert op het koude glas.

Glas in de woning
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Voel je een verschil tussen het eerste en het tweede glas?
Welk type glas denk je dat dit is? (Dubbel glas)
Wat is dubbel glas eigenlijk?
Dubbel glas bestaat uit twee glazen platen met een laagje lucht er tussen.
De stilstaande lucht zorgt voor isolatie.

Voel je een verschil tussen het tweede en het derde glas? (Derde glas is warmer dan tweede.)
Derde glas is hoogrendementsglas of verbeterd dubbel glas.
Dit is het meest gebruikte glas bij nieuwbouw en renovatie. Het bestaat uit twee glazen
platen met radongas ertussen.

De isolatiewaarde van een raam wordt aangegeven aan de hand van de U-waarde. Hoe lager
deze waarde, hoe beter. Deze staan bij elke glasplaat telkens aangegeven.

Wijs ook de vierde plaat aan.
Sommigen gaan nog een stapje verder en werken met driedubbel glas. Dat zijn drie glasplaten
met een laagje radongas ertussen. Deze worden gebruikt bij de bouw van een passiefhuis.

Buiten de isolatiewaarde van het glas kan je nog een aantal andere factoren bepalen.
Zo zie je in het vijfde kader twee glasplaten zitten die gebroken zijn. Hier zie je het verschil tussen
gelaagd glas dat gebroken is en gehard glas (veiligheidsglas) dat gebroken is. Ook welke
lichtstralen doorgelaten worden, kan je bepalen. Hiervoor worden folies gebruikt. Dit zie je en
kan je uittesten bij de volgende twee glasplaten.
Glas kan ook akoestisch isoleren. Zo houdt de laatste glasplaat de hoge tonen tegen. Hierdoor
lijkt het alsof in de linkse bak een bel met een hoge toon zit en in de rechtse een bel met een
lagere toon. Toch zijn het identiek dezelfde bellen.

Maar! Goed isolerend glas is niet voldoende. Dat glas moet in schrijnwerk worden gemonteerd
dat goed isoleert.

Verzamel nu de leerlingen aan de andere kant van het meubel bij de raamkaders.

Welk materiaal isoleert volgens jullie het best? Aluminium, Hout of PVC.

Ramen in hout scoren het best in de isolatiewedstrijd.
PVC eindigt tweede.
Aluminium is derde.

Hout
Een ‘gewoon’ houten kader heeft reeds een goede isolerende waarde, afhankelijk van de dikte
van het profiel en de houtsoort
• profiel 70 mm loofhout: Uf = 2,08 W/m²K
• profiel 70 mm naaldhout: Uf = 1,78 W/m²K
• thermisch onderbroken profielen (kurk- of PUR-kern) Uf ≤ 0,8 W/m²K 
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Het hout kan ook gecombineerd worden met andere materiaal zodat het raamkader een nog
beter isolerend vermogen krijgt.

 houten kader met aluminium buitenafwerking
Goede isolatiewaarde van hout met onderhoudsarme aluminium afwerking.
 houten kaders uit verschillende houtsoorten
Hout met een hoge duurzaamheidsklasse (1-2) voor de meest belaste onderdelen zoals de
waterlijsten die onderhevig zijn aan vocht. Hout met lagere duurzaamheidsklasse, voor de
minder belaste onderdelen.

PVC
Isolatiewaarde van een PVC raamkader wordt mee bepaald door het aantal kamers in het profiel.
• meervoudige profielen (3 tot 5 kamers): Uf = 1,2 – 2 W/m²K
• profielen met volgeschuimd kader: Uf ≤ 0,8 W/m²K 

Ook PVC kan in een raamkader met andere materialen gecombineerd worden. Zo komt PVC wel
eens gecombineerd met een aluminium buitenafwerking voor.

Aluminium
Niet-thermisch onderbroken aluminium profielen isoleren even slecht als enkel glas (Uf≈6 
W/m²K).
De beste isolerende aluminium profielen beschikbaar:
Uf≈1,9 W/m²K. 

Staal
Stalen ramen krijgen een groot deel van hun stijfheid door de lasverbindingen. Hierdoor kunnen
relatief grote afmetingen worden overbrugd met smalle profielen.
Naargelang de opbouw van het profiel kunnen meerdere soorten glas gebruikt worden. Ofwel
moet het profiel thermisch onderbroken zijn ofwel vrij geplaatst worden.

Uf : is de U-waarde van de kader. Hoe lager de U-waarde, hoe beter.

Gidspunt 26

Wil je even testen wat de leerlingen hebben onthouden van het eerste gedeelte van de
tentoonstelling, doe dan een leuke quiz op de quizcomputer

Gidspunt 27

Meer informatie over de Kempische schuur vind je in bijlage onder punt E.
De heropbouw van de schuur kan je prima kaderen in het hergebruik van materialen.
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Eerder in de tentoonstelling ontdekten we al dat glas in de woning belangrijk is om het natuurlijk
zonlicht binnen te halen en gebruik te maken van de passieve zonnewinsten.
We moeten er echter ook voor zorgen dat we een zonnewering voorzien om oververhitting in
de zomer te voorkomen.
In de opstelling in de schuur kan je twee soorten zonwering uitesten met een winterzon en een
zomerzonnetje.

Ga in de box achter het raam met de zonwering staan.
Duw op de knop om de winterzon te doen schijnen. ( zorg dat de zonwering omhoog is)
Als de winterzon uit is, duw je op de knop voor de zomerzon.

Welk effect heeft de zonwering ( schuine lamellen) die aan de buitenzijde geplaatst is?

Tijdens de zomer staat de zon veel hoger dan in de winter. Op dat moment willen we de zon zo
veel mogelijk afschermen, omdat de ruimte achter het glas anders te fel zal opwarmen.
De schuin geplaatste lamellen zorgen ervoor dat de hoge zomerzon niet meer kan binnen
schijnen, maar de lagere winterzon wel kan binnen schijnen. Hierdoor kunnen we tijdens de
herfst- en winterperiode wel van de warmte van de zon gebruik maken.

In de Basis en het Infocentrum is dit systeem zonnewering ook gebruikt.

Je kan nu ook de zonwering die aan e buitenkant tegen het raam is bevestigt eens uittesten met
de zomerzon en de winterzon.

Zonnewering



34

+ gidspunt 30

70% van de oppervlakte van de aarde bestaat uit water. Slechts 2,5 % van deze watervoorraad
is zoet water. Van deze kleine hoeveelheid zoet water is slechts 0,26 % direct beschikbaar voor
menselijk gebruik. Je springt er dan ook best zuinig mee om.

Helemaal in het begin van de tentoonstelling hadden we het over de drie stappen strategie.

1. Beperk de vraag.
2. Gebruik hernieuwbare bronnen.
3. Gebruik bronnen zo efficiënt mogelijk.

Ook voor water gelden deze drie stappen.

1. Beperk je behoefte aan water door je gedrag aan te passen.
2. Gebruik hemelwater waar je geen drinkwaterkwaliteit nodig hebt.
3. Beperk je waterverbruik met efficiënte toestellen.

Kunnen de leerlingen zelf bij elke stap een voorbeeld vinden?

In België meet men jaarlijks gemiddeld 800 mm water per m². Voor verschillende toepassingen
hebben we helemaal geen drinkwaterkwaliteit nodig. Dus al dat hemelwater kunnen we
hiervoor gaan gebruiken. Zo besparen we op het toch wel kostbare drinkwater.

Weten de leerlingen voor welke toepassingen regenwater kan gebruikt worden? Op het paneel
met de knoppen kunnen ze dit zelf ontdekken door de juiste knoppen te combineren.

Van veel toepassingen en activiteiten zijn we ons niet bewust hoeveel water we hiermee
verbruiken. Dit is soms verbazend veel.

Laat de leerlingen aan de hendels trekken en zo ontdekken hoeveel water je bij elke activiteit
verbruikt.
(let wel op, er staat bij elke hendel of het gaat om een verbruik in liter/ dag of liter /jaar,…)

Waar komt het water dat uit de kraan stroomt vandaan? Welke voorzieningen zijn in een woning
nodig om het water tot aan de kraan te krijgen? Wat gebeurt er met het afvalwater dat onze
woning verlaat? Het zit dat met het gebruik van regenwater? … Een antwoord vind je op het
onderstaande schema ( dit zit uitvergroot in de tentoonstelling).

Drie stappenplan water
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Op de opzoekcomputer kan je informatie vinden over:

 Een groendak
 Infiltratie in de bodem
 Gescheiden rioleringsstelsel
 Zoneringsplannen
 RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie)
 IBA ( individuele behandelingsinstallatie)

Als je de leerlingen nog even wil testen over wat ze weten over water, dan kan je hen de
waterquiz nog laten doen.
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Elektriciteit is geen energiebron maar een energiedrager
Je vindt elektriciteit niet terug in de natuur. Elektriciteitscentrales wekken elektriciteit op
uit verschillende energiebronnen. Afhankelijk van de energiebron krijg je:

 Grijze stroom uit fossiele brandstoffen en delfbrandstoffen:
Stookolie
Aardgas
Steenkool
Uranium
…

 Groene stroom uit hernieuwbare energiebronnen:
Wind
Waterkracht
Biomassa (hout, afval, … )
Zonne-energie

Rendement via elektriciteitsopwekking

De opwekking van elektriciteit gaat gepaard met grote verliezen.
In het voorbeeld van de staanlamp wordt van 100% energie uit de grondstof maar 9,3% effectief
benut.

Het primair energiegebruik bij elektrische toepassingen is veel hoger dan je
werkelijk energieverbruik. Afhankelijk van het rendement van de toestellen die je
aansluit, gaat het totale rendement nog verder naar omlaag.

Lichtlabo
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Als je dit weet, kun je dus best zuinig met energie omspringen.
Zoals we in vorige thema’s al zagen, doen we dit via het drie stappenplan:

 Beperk je behoefte aan elektriciteit door je gedrag aan te passen
 Gebruik hernieuwbare energie
 Beperk je energieverbruik met efficiënte toestellen

Kunnen de leerlingen bij elk van de drie stappen zelf een voorbeeld geven?

Bij duurzaam bouwen probeert men zoveel mogelijk licht in huis te brengen op een natuurlijke
manier, d.w.z. grote ramen op de juiste plaatsen. Als we nog extra licht nodig hebben kunnen
we dit met kunstlicht doen. Hierin hebben we natuurlijk heel veel mogelijkheden.

Verzamel de leerlingen voor het lichtlabo. Je steekt nog geen lampen aan.

Welke lamp verbruikt volgens jullie het meest energie?

Zet alle lampen tegelijkertijd aan door op de onderstaande knoppen te duwen.
Op één van de twee metertjes kan je het verbruik van elke lamp aflezen.
(let op de lampen gaan na een tijdje vanzelf uit)

Het verbruik van elke lamp van hoog naar laag:
 Gloeilamp
 Halogeenlamp
 Spaarlamp
 TL-lamp
 LED – lamp
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Wat gebeurt er als je je vingers tegen een brandende gloeilamp houdt?

Op de tweede meter kan je de temperatuur van de lamp aflezen.
Je merkt dat de temperatuur bij de halogeenlamp en gloeilamp erg hoog oploopt.
Door de gloeidraad die in deze lampen zit, gaan deze meer warmte dan licht produceren met de
energie die ze krijgen. Daarom zijn ze dus ook niet energiezuinig.

Een spaarlamp verbruikt 5 keer minder energie dan een gewonen gloeilamp. Deze wordt ook
niet zo warm omdat hierbij geen gloeidraad gebruikt wordt.

LED-verlichting is dan weer de toekomst aangezien deze kleine lichtjes nog minder energie
verbruiken dan een spaarlamp en toch voldoende licht geven.

Als je een nieuwe lamp gaat kopen (eender welk type), vind je heel wat informatie op de
verpakking.
Hiermee kan je allemaal rekening houden bij de keuze van een nieuwe lamp:

Europees energielabel voor lampen

Het energieverbruik van een apparaat herken
je aan het Europees Energielabel en is een door
de Europese Unie verplicht informatielogo.
Het geeft met letters (A+++ tot en met G)
en kleuren (donkergroen tot en met rood)
informatie over het energieverbruik van een
apparaat.

 a+++ tot g : van zuinige verbruiker tot energieverslinder
 lumen : de hoeveelheid licht die de lamp uitzend per seconde
 watt : de energie die de lamp verbruikt per seconde

Cri • de kleurweergave-index
Geeft aan in welke mate verlichting de kleuren getrouw weergeeft (tussen 0 en 100)
• Hoger dan 80: redelijke kleurweergave
• Hoger dan 90: kleuren echt goed te beoordelen

Specifieke lichtstroom
De verhouding van de totale hoeveelheid licht die een lichtbron uitstraalt (in lumen - lm) en het
elektrisch vermogen dat door de lichtbron wordt opgenomen (in Watt - W).
Hoe hoger de specifieke lichtstroom, hoe meer licht de lamp geeft in verhouding tot het verbruik,
hoe zuiniger de lamp.

Kleurtemperatuur
De uitdrukking van de tinten van licht (in Kelvin - K)
• Lager dan 3300 K - warm wit
• Tussen 3300 K en 5300 K - neutraal wit
• Hoger dan 5300 K - koel daglicht
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De zonne-energie die onze aarde jaarlijks bereikt is 10.000 keer meer dan ons jaarlijks
energieverbruik.
Dat is een veelvoud van de wereldvoorraad aan fossiele en delfbrandstoffen.
Waar wachten we dan nog op om uit deze gratis energiebron elektriciteit op te wekken.

Elektriciteit met de zon

Fotovolataïsche zonnepanelen
Een PV-paneel is doorgaans opgebouwd uit zonnecellen, een aluminium frame en een glasplaat.
Zonnecellen zetten zonlicht rechtstreeks om in elektriciteit. Eén zonnecel wekt te weinig
elektriciteit op.
Daarom zitten zonnecellen aan mekaar gekoppeld in PV-panelen.
Zonnecellen voor huishoudelijke PV-installaties bestaan uit silicium. Afhankelijk van het type
silicium zal de cel een groter of kleiner aandeel van het zonlicht omzetten in elektriciteit.
Er zijn 3 soorten silicium zonnecellen:

 monokristalijn silicium
 polykristalijn silicium
 amorf silicium

(hiervan vind je voorbeelden in de tentoonstelling)

De zon als energiebron
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PV-panelen gaan lang mee. De meeste producenten geven een rendementsgarantie van 25 jaar.
Dit wil zeggen dat na 25 jaar het rendement nog steeds hoger dan 80% ligt. Zorg er dan ook voor
dat het dak waarop je PV-panelen plaatst minstens even lang in goede staat blijft.

• Controleer of je dak voldoende waterdicht, winddicht en geïsoleerd is
• Laat ook de draagkracht van de dakstructuur onderzoeken

Laat de leerlingen het zonnepaneeltje zo draaien dat ze een zo hoog mogelijk rendement
hebben. Dit kunnen ze aflezen op het metertje boven het zonnepaneel. Op deze manier
ontdekken de leerlingen wat de ideale hellingshoek is voor een zonnepaneel.
Ook uit de grafiek kunnen de leerlingen afleiden wat de ideale oriëntatie en hellingshoek is.

De ideale hellingshoek voor
een zonnepaneel ligt tussen
de 20° en de 45°.
De beste oriëntatie is
natuurlijk pal op het zuiden
gericht, maar bij een
oriëntatie tussen ZW en ZO
bekom je ook nog een goed
rendement.
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Warm water met de zon

Een zonneboiler

We kunnen de energie van de zon ook gebruiken om sanitair water te verwarmen.
Dit doen we met een zonneboiler.

Een zonneboiler levert, indien optimaal georiënteerd, ruim de helft van de energie nodig voor het
opwarmen van sanitair warm water op jaarbasis.
De zon kan ook bijdragen in je woningverwarming. Wanneer je het meest energie nodig hebt
voor verwarming brengt de zon echter het minst op. Het mogelijke aandeel blijft beperkt tot
ongeveer 15% op jaarbasis.
Openluchtzwembaden verwarm je alleen in de zomer, wanneer de zon de meeste energie levert.
Met aangepaste zwembadcollectoren kan je het volledige zwembad op temperatuur houden
zonder naverwarming.

Vlakkeplaatcollector of vacuümbuiscollector

Vlakkeplaatcolletoren zijn afgedekt met een glasplaat en langs de onderkant afgewerkt met een
laag isolatie.
Vacuümbuiscollectoren zijn volledig, langs alle zijden geïsoleerd met een luchtledige laag. Zij
verliezen
daarom minder warmte naar de omgeving. Dit verhoogt de opbrengst bij koudere
buitentemperaturen.
Maak bij je keuze de afweging tussen de jaarlijkse opbrengst van de twee systemen en de
investeringskost.

Vacuümbuiscollector Vlakke plaatcollector

Zwembadcollector



42

Hoe werkt een zonneboiler?

• De zwarte zonnecollector absorbeert de zonnewarmte.
• Via een vloeistof wordt de geabsorbeerde zonnewarmte van de collector naar het voorraadvat
gevoerd. Het voorraadvat slaat de warmte op tot je ze nodig hebt.
• De regeling zet de pomp in werking zodra er warmte te winnen is. Ze beschermt eveneens het
voorraadvat tegen oververhitting en de collector tegen bevriezing.
• Levert de zon niet voldoende warmte, dan springt de naverwarming bij zodat je steeds water
op de gewenste temperatuur beschikbaar hebt. Naverwarmen kan met elke klassieke vorm van
warmwaterbereiding.
Met een doorstromer zijn alleen aangepaste toestellen voor een zonneboiler geschikt.
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Alle informatie rond ventilatiesystemen kan je terug vinden op de opzoek computer.
In deze brochure vind je de algemene info.

In je woning krijg je te maken met verschillende vormen van vervuiling als gevolg van
bijvoorbeeld je ademhaling, zweet, geurtjes van toilet en keuken, gebruikte materialen,…
Daarnaast komen er in je woning, ten gevolge van douchen en baden, poetsen, was drogen,
kamerplanten,… dagelijks 10 à 15 liter vocht vrij onder de vorm van waterdamp. Voer je de
vervuilde en vochtige lucht niet tijdig af, dan kan dit leiden tot effecten op de gezondheid zoals
irritaties, hoofdpijn en duizeligheid en tot condensatie van de vochtige lucht op gebouwdelen en
zelfs schimmelvorming.

Wil je een comfortabel binnenklimaat :
 beperk dan de vervuiling
 maak je woning luchtdicht, luchtlekken verstoren je ventilatie systeem
 plaats een basisventilatiesysteem volgens de wettelijke eisen
 voorzie de mogelijkheid tot intensieve ventilatie (dampkap, opengaand raam)

Wil je vervuilde lucht afvoeren, dan moet je verse lucht toevoeren ter vervanging van de
afgevoerde lucht. Verse lucht voer je toe in de droge kamers, vervuilde lucht voer je af in de
vochtige kamers.

Er bestaan vier types ventilatiesystemen:

Ventilatiesysteem A: natuurlijke ventilatie

De lucht stroomt door je woning op basis van de wind en de
temperatuurverschillen tussen de woning en de buitenlucht.
In droge ruimtes laten regelbare toevoeropeningen verse lucht
binnenstromen. Vochtige ruimtes zijn via regelbare afvoeropeningen
aangesloten op verticale kanalen die boven het dak uitmonden.
Doorstroomopeningen maken een goede doorstroming door je
woning mogelijk.

Ventilatiesysteem B: mechanische toevoerventilatie

Verse lucht stroomt met behulp van een ventilator binnen in de droge

ruimtes. Vochtige ruimtes zijn via regelbare afvoeropeningen

aangesloten op verticale kanalen die boven het dak uitmonden.

Doorstroomopeningen maken een goede doorstroming door je woning

mogelijk. Dit systeem is minder aangepast aan ons klimaat en daarom

hier zelden toegepast.

Ventilatie
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Ventilatiesysteem C: mechanische afvoerventilatie

Verse lucht stroomt binnen langs regelbare toevoeropeningen. Een

ventilator zuigt de vervuilde lucht af in de vochtige ruimtes.

Doorstroomopeningen maken een goede doorstroming door je

woning mogelijk.

VentilatiesysteemD: mechanische toe- en afvoerventilatie

Een ventilator stuurt verse lucht langs kanalen naar de droge ruimtes.
Een tweede ventilator zuigt langs een ander kanalennet vervuilde
lucht af in de vochtige ruimtes. Doorstroomopeningen maken een
goede doorstroming door je woning mogelijk.



45

Alle informatie rond sanitair warm water kan je terug vinden op de opzoekcomputer. Hier vind je
al wat basisinfo terug.

Bespaar je op warm water, dan bespaar je zowel op water als op energie. Hoe je kan besparen

vind je bij de waterbesparingstips. Bij het ontwerp van je woning kan je eveneens een aantal

besparingsmaatregelen invoeren. Plaats je tappunten van warm water zo kort mogelijk bij je

warmteopwekking. Met kortere leidingen win je aan comfort (je krijgt sneller warm water uit de

kraan) en op energie. Isoleer ook al je warmwaterleidingen.

Voor de warmteopwekking van je sanitair warm water kan je kiezen voor een doorstroomtoestel

of een boiler, voor koppeling aan de CV-ketel of voor een apart toestel.

Als warmtebron kan je kiezen voor fossiele energiebronnen of voor hernieuwbare energie.

Kies steeds voor een gesloten toestel verwarmingstoestel, zonder waakvlam dat zijn

verbrandingslucht haalt uit de buitenlucht. Hiermee bespaar je niet alleen op energie, maar hou

je ook je ventilatiesysteem in evenwicht en vermijd je CO-vergiftiging.

Sanitair warm water

Doorstroomtoestel Boiler
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+ gidspunt 37 en 38

Alle informatie over verwarming in de woning kan je terug vinden op de opzoekcomputers. Hier
vind je al wat basisinfo terug.

Energiebronnen

Voor het verwarmen van je woning heb je de keuze uit een ruim aanbod aan energiebronnen.

Controleer voor je kiest eerst welke energiebronnen beschikbaar zijn voor jouw woning. Heb je

voldoende mogelijkheid voor opslag van de gekozen brandstof en is de levering gegarandeerd?

Volstaat de gekozen energiebron of is een hulpsysteem noodzakelijk? Kies je voor fossiele

brandstoffen of ga je voor hernieuwbare energie?

De keuze van je warmtebron kan bepalend zijn voor je warmteopwekking en je

warmteafgiftesysteem. Bij verbouwing zijn de keuzemogelijkheden beperkter dan bij een

nieuwbouw.

Een laagenergiewoning vormt de basis voor een efficiënt verwarmingssysteem op basis van een

ruime keuze aan potentiële warmtebronnen.

Centrale verwarming

In een centraal verwarmingssysteem zijn warmteopwekking en warmteafgifte gescheiden. De

warmteopwekking staat ‘centraal’ op één plaats in je woning. Het warmteafgiftesysteem

verspreidt de opgewekte warmte naar alle te verwarmen ruimtes.

Op basis van een warmteverliesberekening bepaalt de installateur het vermogen van de

warmteopwekking (ketel) en de warmteafgifte-elementen (bijv. radiatoren). Een te grote ketel

werkt minder efficiënt en met lager comfort dan een correct gedimensioneerde ketel.

Warmteafgifte-elementen moeten dan weer groot genoeg zijn om met een voldoende lage

watertemperatuur je woning te kunnen verwarmen.

De installateur is verantwoordelijk voor een correcte instelling van de warmteopwekking en de

regeling van de warmteafgifte. Zelf kan je de temperatuur in je woning aanpassen via de regeling

van warmteopwekking en warmteafgifte.

Nieuwe efficiënte ketels zijn gesloten toestellen die rechtstreeks buitenlucht aanzuigen voor een

optimale verbranding, dit in tegenstelling tot oude ketels.

Verwarming in de woning
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Centrale verwarming

Decentrale verwarming

In een decentraal verwarmingssysteem zitten warmteopwekking en warmteafgifte in één

toestel. Je verwarmt met kachels. Heb je een kleine woning, dan kan je overwegen je volledige

woning met kachels te verwarmen. Weeg de investeringskost van meerdere kachels af tegenover

centrale verwarming.

Op basis van een warmteverliesberekening bepaalt de installateur hoe groot (vermogen) de

kachels moeten zijn. Kies als bijverwarming geen te grote kachel, anders wordt het snel te warm.

Kies een gesloten toestel dat lucht voor de verbranding haalt uit buitenlucht. Open toestellen

horen niet thuis in een luchtdichte woning met een gecontroleerd ventilatiesysteem.

Kies niet voor elektrische kachels, ook niet als bijverwarming. Een open haard vermijd je niet

alleen omdat het een open toestel is, je verliest het grootste deel van de opgewekte warmte

door de schouw.

Decentrale verwarming
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In de schuur kan je een kijkje nemen in de technische ruimte. Dit geeft je een idee van wat er
allemaal in een technische ruimte in een gewone woning te zien is.

Wat vind je terug in deze technische ruimte? ( van links naar rechts)

1. Ventilatiesysteem D
2. Gascondesatieketel
3. Regenwaterpomp
4. Elektriciteitsmeter
5. Gasteller
6. Buiscollector

Als afsluiter kunnen de leerlingen hier ook nog de quiz over het stukje rond energie doen.
Als ze elke quiz gedaan hebben, kunnen ze hier ook hun totale score zien.

De technische ruimte
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Aan de buitenkant van box vind je een rolstoel en een looprekje terug. Je kan de leerlingen
hiermee een parcours laten volgen rondom de box.
In dit parcours kunnen de leerlingen ontdekken met welke problemen rolstoelgebruikers in en
om een woning te maken krijgen.
Er zijn verschillende materialen voor de vloerbedekking gebruikt. Zo kunnen de leerlingen
ervaren dat niet elke ondergrond even makkelijk is voor een rolstoelgebruiker.

De leerlingen kunnen in een nagebootste badkamer ervaren dat het niet altijd simpel
manoeuvreren is in een badkamer die gemaakt is voor mensen die kunnen gaan en staan waar ze
willen.

Je kan bij de bouw of het verbouwen van een woning al deels
rekening houden met een situatie waarin er een mindervalide
persoon in je woning vertoeft. En als je ouder wordt blijf je
misschien ook niet even goed te been.
Zo kan je er al voor zorgen dat er niet te veel
hoogteverschillen op het gelijkvloers zijn. Een bureau op het
gelijkvloers die je later tot slaapkamer kan ombouwen is
makkelijk als ouder bent en niet meer zo goed te trap op kan.

Aan het einde van het parcours vind je nog informatie terug
over verschillende vormen van samen wonen zoals
bijvoorbeeld kangoeroewonen.

Toegankelijkheidsparcours
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Buitenzijde gebouw

Zoals we in de tentoonstelling al leerden moeten we ervoor zorgen dat we geen last
krijgen van oververhitting door de grote ramen. In het infocentrum hebben we daarom
dus ook gezorgd voor een goede zonnewering.

Luifel boven ramen
van het terras

Strook lamellen aan de
zijkant van het gebouw
voor de ramen. Door de
schuine plaatsing kan de
lage winterzon
binnenschijnen en wordt
de hoge zomerzon buiten
gehouden.

Grote dakoversteken: het
dak lijkt wel te groot voor
het gebouw, het steekt er
een eindje uit. In de
winter staat de zon laag
en kan ze binnen schijnen.
In de zomer staat de zon
hoog en blijft ze buiten.

Het terras op de eerste
verdieping zorgt voor schaduw
op het gelijkvloers.

Zonnewering voor
sommige ramen die de
zon tegenhouden, maar
waardoor je toch naar
buiten kan kijken.

Zonnewering Lamellen Zonneluifel

Het infocentrum
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Vragen die je hierbij aan de leerlingen kan stellen:
Wat zorgt ervoor dat de zon goed gebruikt wordt?
Grote ramen om zoveel mogelijk zonlicht binnen te laten.
Wat kan het nadeel zijn van grote ramen?
In de zomer kan het binnen in het gebouw te warm worden.
Welke systemen zijn gebruikt om de zonnewarmte buiten te houden in de zomer?
Zonnewering, zonneluifel, lamellen, oversteek van dak en terras.

Over de afwerking van de gevel van het infocentrum is ook goed nagedacht. Hiervoor
zijn hout en gevelpannen gekozen. Waarom?

Hout (onbehandeld) is een natuurlijk en hernieuwbaar bouwmateriaal. Er is veel minder
energie nodig om een lading hout gebruiksklaar op je werf te krijgen dan voor een lading
bakstenen bijvoorbeeld. We proberen dan ook zo veel mogelijk lokale houtsoorten te
gebruiken om de energie die in het transport van het hout kruipt zo laag mogelijk te
houden. Voor het infocentrum gebruikten wij daarom ook lorkenhout. Als hout nog in
goede staat is kan het zelfs hergebruikt of gerecycleerd worden.
Een nadeel is wel dat het onbehandeld minder bestendig is tegen regen en zon.

Daarnaast hebben we nog gevelpannen gebruikt. Het is een heel sterk materiaal en
gevelpannen kunnen hergebruikt worden bij afbraak van een gebouw.
Ook hier is één nadeel aan verbonden; gevelpannen hebben een hoge productie energie
omdat ze gebakken worden.

Waterzuivering

Maak het luik boven de biorotor open.

Wat zou deze installatie kunnen zijn of
doen?

Hier zien we het vuil water van de afwas,
de toiletten en ook de douches van Kamp
C.
En het komt er zuiver weer uit. Dit wil
zeggen dat het biologisch zuiver is, je kan
er niet van drinken en ook niet in
zwemmen, maar voor dieren en planten is
het oké.

Dit zuiveringssysteem heet een ‘biorotor’. Het bestaat uit drie delen: een
voorbezinktank, hoofdtank en nabezinktank. De belangrijkste zuivering gebeurt in de
hoofdtank.
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De ronddraaiende trommel zorgt dat er zuurstof in het water komt. De microscopisch
kleine organismen (bacteriën) die op het oppervlak van de biorotor zitten, hebben deze
zuurstof nodig om het vuil in het water af te breken. De bolletjes in de trommel geven de
bacteriën nog meer plaats om te groeien. Het gezuiverde water wordt afgevoerd naar de
vijver via de goot voor het gebouw, waar ook het regenwater van het groendak in drupt.

In de vijver wordt het water uit de biorotror
(samen met regenwater) verder gezuiverd.
Welke plant valt hier vooral op?
Het riet. Op de wortels van het riet leven ook
bacteriën die afvalstoffen afbreken en zo het
water zuiveren.
Ook dit vijverwater is niet drinkbaar en niet
goed om in te zwemmen, maar het is wel
goed voor kikkers, vissen en watervogels.

Groendak

Verzamel de groep op het pad voor
het gebouw. Zorg dat iedereen goed
zicht heeft op het dak van het
gebouw.

Wat merken de leerlingen op aan het
dak?
Er staan mossen en vetplanten op
het dak. Dit is een groendak. Er
bestaan twee soorten groendaken:
intensieve en extensieve. Intensieve
groendaken zijn eigenlijk daktuinen,
er kunnen zelfs bomen op staan. Extensieve groendaken zijn begroeid met mossen,
vetplanten en kruiden. De sedums op deze daken worden zelfs als matten geleverd en
hoeven enkel te worden uitgerold.

Drie redenen waarom er meer en meer groendaken worden aangelegd:
1. een groendak houdt het regenwater een tijdje vast. Een groendak kan 50% van het

water dat uit de lucht valt, vasthouden. Het water wordt opgenomen door de
plantjes of verdampt later. Hierdoor komt het niet in de grond of riolen terecht,
waardoor de kans op wateroverlast verkleint.

2. Een groendak houdt de warmte buiten in de zomer. Let op! Het werk niet
isolerend. Een groendak houdt de koude van buiten of de warmte van binnen in
de winter niet tegen.

3. Het is ook mooi, het brengt groen in een stedelijke omgeving.
Een extensief groendak kan zowel op een hellend dak als op een plat dak.
Voor een intensief groendak is een veel stevigere constructie nodig.
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Zonneboilers op het dak

Wandel met de leerlingen langs de metalen brandtrap tot op het dak. Daar vind je de
zonneboilers terug.

Wie heeft er een zonneboiler thuis? Waartoe dient die?

Een zonneboiler zet zonnestraling om in warmte en slaat

die op in een voorraadvat met water. Geeft de zon niet

voldoende warmte, dan zorgt de naverwarming ervoor dat

we altijd voldoende warm water beschikbaar hebben.

De hoofdonderdelen van een zonneboiler zijn de

zonnecollector, de leidingen, het voorraadvat,

de regeling van de naverwarming.

Een zonneboiler is dus een manier om warm water te maken met behulp van de zon.
De warmte van de zon wordt opgevangen op het dak door de collector. Die bestaat in
twee types: de vlakplaatcollector en de vacuümbuiscolector, maar het principe is
hetzelfde:

 Een glazen plaat wordt opgewarmd ( vergelijkbaar met een serre)
 De donkere plaat onder het glas trekt de zon extra aan.
 De warmte zorgt ervoor dat een speciale vloeistof in de koperen buisjes

opgewarmd wordt.
 Die buisjes geven hun warmte af aan het water in het boilervat dat in de woning

staat.

Op het dak staat nog iets dat energie opwekt?

Een kleine windmolen op het dak levert ook energie, maar niet zo heel veel: slechts 1/6
van het verbruik van een gemiddeld gezin.

Doorsnede zonneboiler
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Naast het verstrekken van informatie is het ook de bedoeling van Kamp C om
tewerkstelling te creëren. Hiervoor werd een deel van het terrein voorbehouden als
bedrijvenzone.

De bedrijvenzone

Als aanzet werd het eerste gebouw in 2006 gerealiseerd en De Basis gedoopt. Dit
gebouw bevat ongeveer 14 verhuurbare kantoorruimtes, bestemt voor ondernemers uit
de sector duurzaam bouwen en hernieuwbare energie.
Later werden 2 nieuwe gebouwen bijgebouwd, een congrescentrum en een
kantoorgebouw met grotere kantoorunits. De 3 gebouwen worden met elkaar
gekoppeld door glazen circulatiegangen zodat de gebouwen 1 geheel vormen.

De Basis ( 3 fases)

Tweede kantoorgebouw

Conferentiecentrum

Eerste kantoorgebouw

Bedrijvencentrum ‘de Basis’
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De Basis voldoet aan de criteria van een duurzaam gebouw. Doordat het gebouw goed
geïsoleerd is heeft een K-peil 30 waardoor we de Basis een laagenergie
bedrijvencentrum mogen noemen. Er werden duurzame technieken gebruikt voor
verwarming ( een condenserende gasketel, een warmtepomp op grondwater,
betonkernactivering,…) en ventilatie (systeem D ) met warmterecuperatie. Waar
mogelijk (in de toiletten bijvoorbeeld) wordt regenwater gerecupereerd. Bij de keuze
van de gebruikte materialen heeft men steeds geprobeerd om een zo duurzaam
mogelijke keuze te maken.

De Basis

Bij elke zuidgevel van de 3 gebouwen heeft men iets
speciaals gedaan.

Het meest opvallend is de zuidgevel van het eerste gebouw
die volledig uitgewerkt is in fotovoltaïsche zonnepanelen
(opp. = 250m²). Het zijn duidelijk niet zomaar zonnepanelen.
De siliciumplaatjes zijn hier tussen twee glasplaten
verwerkt. Hierdoor krijgt men via deze zuidgevel nog
voldoende daglicht binnen en tegelijkertijd wordt er
energie opgewekt. De panelen produceren voldoende
elektriciteit voor dit gedeelte van het gebouw. (genoeg
energie voor 5 gezinnen)
Het grootste gedeelte van de panelen zijn onder een hoek
geplaatst omdat ze dan een hoger rendement hebben dan
wanneer ze verticaal of horizontaal geplaatst worden.

Vraag de leerlingen of ze weten waarom de houten
lamellen
schuin geplaatst zijn.
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Bij het congrescentrum, dat een auditorium en een refter huisvest, werd voor de
beglaasde zuidgevel een permanente houten zonnewering geplaatst. Door de schuine
plaatsing van de lamellen wordt de hoogstaande zomerzon buiten gehouden om
opwarming in de lokalen te vermijden. De laagstaande winterzon kan hierdoor wel
binnen schijnen.
In het tweede kantoorgebouw werd de zuidgevel ingevuld met een alternatieve
toepassing voor warmterecuperatie door middel van een actieve gevel. Zo een gevel
bestaat uit twee vlakken , vaak met veel beglazing, die één of meer verdiepingen
bestrijken. De lucht tussen de twee vlakken warmt op door de zon en kan via de ramen
aan de binnenkant naar binnen gelaten worden. De witte muur is niet geïsoleerd
waardoor de warmte ook geleidelijk door de muur heen naar binnen kan verplaatsen.
Eigenlijk functioneert deze gevel als een reusachtige en trage radiator.
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Om aan te tonen hoe
duurzaam bouwen vorm
kan krijgen en hoe op
een compacte manier
energievriendelijke
woningen kunnen
gebouwd worden,
realiseerde Kamp C een
eerste demonstratie-
woning op haar domein.
De woning werd volgens
de bio-ecologische
principes gebouwd.

Bio-ecologisch bouwen impliceert gezond en ecologisch verantwoord materiaalgebruik, rationeel
waterbeheer en energieverbruik en rekening houden met het aspect ruimte. De woning is een
combinatie van houtskeletbouw en strobalenbouw onder een afwerking van leempleister.

Door te kiezen voor een bio-ecologische woning, wordt het begrip duurzaam bouwen
vanuit een nieuwe invalshoek benaderd ten opzichte van reeds bestaande infrastructuur
op Kamp C.

Vraag de leerlingen of ze aan de buitenkant van Casana al enkele natuurlijke of bio-
ecologische materialen kunnen zien.

- Hout (gevelbekleding en ramen)
- Dakpannen van klei
- Traskalk (bepleistering)

Casana
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Aan de buitenzijde van de woning zijn al heel wat
natuurlijke materialen te zien.
Maar wat je van buiten en vanbinnen uit niet ziet , zijn
de strobalen waarmee de woning geïsoleerd is. Stro is
niet het enige materiaal dat gebruikt is als isolatie, er is
ook gebruik gemaakt van papiercellulose. Dit is
vermalen gerecycleerd papier. In deze situatie is de
papiercellulose ingeblazen in de spouw, maar je kan het
materiaal ook in ‘kussens’ verkrijgen.

In de woning kan je de isolatie nog zien zitten door een
kijkgat.
Stro kan je in de serre zien en papiercellulose in de gang op de bovenverdieping.

Casana wordt ook verwamt met een natuurlijke
energiebron, namelijk met houtpellets.

Verzamel de leerlingen in de technische ruimte
zodat ze allemaal de verwarmingsinstallatie goed
kunnen zien. Ga zelf voor de verwarmingsketel
staan om de uitleg te geven.

Boven je hoofd zie je een silo waarin een
voorraad houtpellets zit.

Laat de pellets in de pot aan de leerlingen zien.

De houtpellets worden gemaakt van klein afvalhout van zagerijen en meubelmakerijen.
Dit afval wordt vermalen en tot korrels geperst. Deze korrels dienen hier als brandsto.
De verbranding van houtpellets is CO2 –neutraal wanneer er nieuwe bomen aangepland
worden voor de productie van nieuw hout. Deze bomen gaan immers de CO2 die je
uitstoot bij verbranding, opnieuw opnemen.
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De blokhut is een woning gebouwd naar Canadees model. Hiervoor zijn 52 FSC-gelabelde
boomstammen uit douglashout gebruikt. De stammen zijn FSC-gelabeld omdatze uit
een FSC-
gecertificeerd bos komen. (meer info over FSC vind je op het paneel aan de deur van de blokhut)

De boomstammen werden eerst in het bos geselecteerd, want men heeft namelijk
stammen van een goede kwaliteit nodig en ze moeten natuurlijk vrij recht zijn. Na
transport volgt een insectenbestrijding ( op ecologische wijze). Daarna worden de
boomstammen met de hand geschild. Net onder de schors zit een laag die nog zeer
goede beschermende eigenschappen heeft. De stammen worden ook nog eens
geïmpregneerd waardoor ze nog beter beschermd zijn. De boomstammen worden met
de hand in de juiste vorm gezaagd zodat het skelet mooi in elkaar past.
Hout is geen goed isolatiemateriaal maar is wel het bouwmateriaal dat het best isolerend
vermogen heeft.

De massieve houten wanden hebben een goede thermische weerstand en voor
houtbouw
voldoende massa om warmte of koude bij te houden.

De Blokhut
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De kempische schuur werd gebouwd in 1741.
De Kempische schuur werd nu op Kamp C heropgebouwd met respect voor de originele
methode en maximaal hergebruik van materialen. Zo werden de oorspronkelijke balken
opnieuw gebruikt. De buitenkant is met leem bepleisterd.
De box binnenin de schuur voldoet aan de huidige energetische normen en eisen.
Hierdoor moeten we een kleinere ruimte verwarmen dan de hele schuur en dat is dus
energetisch veel interessanter. Op deze manier kunnen we ook de originele opbouw van
de schuur laten zien( anders zat hier isolatie voor).

De Kempische Schuur


