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Bouwen met duurzame en positieve energie.
‘Wanneer de bezemkast vol staat met apparatuur, waar moet je
de bezem dan kwijt?’ Het viel Boparai Architekten op dat, om
te kunnen voldoen aan de normen op het gebied van klimaat
beheersing, de berging steeds meer op een machinekamer gaat
lijken. Bovendien worden bewoners tegenwoordig belast met
een keur aan gebruiksaanwijzingen voor alle apparatuur in hun
woning. ‘Dat vinden wij opmerkelijk. We zijn om die reden op
onderzoek uitgegaan om te zien of dat ook anders kan.’
De intentie van Boparai Architekten is om minder CO2 uitstoot
en andere duurzame doelstellingen realiseerbaar te maken voor
de massa. Deze doelstellingen kunnen alleen worden behaald
als duur
zaam
heid en energie
be
sparing be
reik
baar zijn en als
idealisme wordt vertaald in realisme. De weg om dit te bereiken
was een woning te ontwerpen, die niet alleen bewoonbaar, maar
ook betaalbaar is.

klimaat
beheersing door hogere verdiepings
hoogtes en zon
werende elementen aan een gebouw, zonder dat er ingewik
kelde machines aan te pas komen. Dat moet in Nederland toch
ook kunnen?, dacht ik. Daarbij komt dat ik zelf een enorme
hekel heb aan alle installaties die vandaag de dag in woningen
worden geplaatst. Je wordt als nieuwe bewoner belast met
allerlei gebruiks
aan
wijzin
gen van instal
laties, wat het wonen
alleen maar ingewikkelder maakt. Door slim te ontwerpen en het
toepassen van gezond boerenverstand hebben wij een ontwerp
voor een woning gemaakt waar natuurlijke ventilatie en passieve
op
warming de basis zijn. Geen ingewik
keld gedoe. Mensen
moeten gewoon lekker com
for
tabel kunnen wonen, zonder
teveel poespas. In een huis waar ruimte en duurzaamheid hand
in hand gaan.’

Zonder buitenproportioneel dikke geïsoleerde wanden en zonder
ingewikkelde randapparatuur die na 15 jaar uiteindelijk op de
schroothoop belandt. Door terug te grijpen op oeroude natuur
lijke principes zoals vroeger werden toegepast en deze op een
slimme en eenvoudige manier te integreren in de hedendaagse
woningbouw, kan veel energie en afval worden bespaard zonder
hoge kosten en belasting voor mens en milieu. Een woning waar
je energiezuinig, comfortabel en ongecompliceerd kunt wonen.
Door simpelweg gebruik te maken van natuurlijke bronnen: de
zon en de aarde.
‘Ik had een wat rustigere periode en besloot die nuttig te be
steden door met een idee aan de slag te gaan dat al langer
sluimerde’, vertelt Neelu Boparai. ‘Ik kom van oor
sprong uit
India. Daar zijn prachtige voorbeelden te vinden van natuurlijke
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Gezond en energiezuinig
Uitgangspunt is een behaaglijke temperatuur en een gezond
klimaat zonder onnodige verspilling en een aanslag op het
milieu. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het principe van een
klimaattoren die functioneert als zonnetoren en koeltoren.

Zonnetoren in de winter
Een hulpmiddel om passieve zonne-energie te gebruiken is
een zogenaamde ‘zonnetoren‘, in combinatie met een vide. In
de winter wordt door bewoners ventilatie middels verse buiten
lucht vaak als tocht ervaren, waardoor ventilatieopeningen dicht
worden gemaakt. Dit leidt tot een slecht en klam binnenklimaat
met als gevolg een grotere behoefte aan extra verwarming en
hoger energie
verbruik. Door in de koude periode ventilatie
lucht binnen te laten in de zonnetoren en door de vide naar de
woonvertrekken te voeren, wordt de ventilatielucht passief voor
verwarmd zodat ventilatie niet als tocht wordt ervaren. De slaap
kamers op de verdiepingen behoeven voor een korter deel van
de dag te worden verwarmd door middel van een LTVconvector.
Om menging van lucht uit de woonkamer en keuken te voor
komen worden de slaapvertrekken direct van een natuurlijke
ventilatietoevoer voorzien.

Koeltoren in de zomer
Om een woning goed te koelen zal in de zomermaanden de
woning goed moeten worden geventileerd. De zonnetoren is
boven of voor de raamopeningen voorzien van afdoende zon
wering zodat deze gebruikt kan worden als koeltoren. Door
de gevel
openingen van de verblijfs
ruimten en koel
toren te
openen, zullen in de warme periode grote hoeveelheden lucht
kunnen worden afgevoerd. Hierdoor blijft het binnenklimaat altijd
optimaal, ook ’s nachts.
Behalve het uitgangspunt van de beheersing van het klimaat en
de omgeving door de klimaattoren dragen ook andere oplos
singen bij aan de doelstellingen. Denk hierbij aan zonwering en
de toepassing van brede, platte vensteropeningen en/of luifels
waardoor een teveel aan zoninstraling wordt voorkomen. Een
grond
buis kan direct van buiten frisse lucht het huis binnen
voeren. In de zomer is deze verse lucht natuurlijk gekoeld en in
de winter verwarmd. Een andere maatregel die veel CO2 uitstoot
voorkomt is het maken van het dak tot een ‘vijfde gevel’. Platte
en flauw hellende daken zich goed voor een vegetatiedak.

Slimme energiebesparing
Op het gebied van energiebesparing zijn er slimme oplossingen
denkbaar. Een koelkast verbruikt per jaar ca. 500kWh, terwijl
koelkelders ideaal zijn om etenswaren zoals groenten en aard
appelen en wijn te bewaren, omdat deze bij 10-15 graden
moeten worden bewaard. Energieverbruikmeters maken mensen
bewust van de hoeveelheid energie die zij verbruiken. Neem als
voor
beeld sluip
verbruik door stand-by apparaten, gemiddeld
400kWh per jaar. Doelmatige lichttoetreding van woningen is
eveneens een energiebesparende maatregel doordat er minder
behoefte is aan kunstmatige verlichting.

rekende alles door. En het mooie is: wat wij instinctief hadden
bedacht, bleek ook technisch te kloppen!’ Wij hebben met elkaar
een haalbaar project ontwikkeld.

Happy Energy
De visie en uitwerking zoals hiervoor omschreven sluit naadloos
aan op de ideeën en passies van ‘Happy Energy’. Deze
organisatie, opgericht door Erik Schoppen, Wubbo Ockels en
Marleen Zoon in 2010, streeft naar een samenleving die zoveel
mogelijk gebruik maakt van herbruikbare producten en schone
energie. Met het Happy Energy logo als het nieuwe universele
symbool voor duurzame positieve energie. Happy Energy heeft
als missie het bijdragen aan de ontwikkeling naar een positieve
duur
zame samen
leving door het promoten, verspreiden en
beschikbaar maken van informatie, ideeën en producten waarin
duur
zaam
heid wordt onder
zocht, gepraktiseerd of tot uiting
wordt gebracht. Mede
oprichter en gedrags
onderzoeker Erik
Schoppen: ‘Het Happy Energy Huis-concept in Polderweijde
is een geweldig initiatief dat goed laat zien waar Happy Energy
voor staat. Niet alleen vanwege het beginsel, maar ook vanwege
het effect ervan op hoe je je voelt. Het gaat om de combinatie
van duurzame én positieve energie. De huizen zijn heel licht
door gebruik te maken van de meest duurzame energiebron,
de zon. En licht zorgt voor de aanmaak van serotonine (een
neurotransmitter die o.a. zorgt voor een goede stemming), dus
dat maakt je letterlijk blijer in huis. In een notendop: wonen voor
een beter milieu, een beter woongenot en een besparing op je
woonlasten door energiebesparing, dat is precies de gedeelde
winstsituatie voor de aarde en zijn bewoner die Happy Energy
wil stimuleren.’ De door Boparai Architecten ontworpen nieuw
bouwhuizen in de wijk Polderweijde in Obdam mogen het Happy
Energy-logo dragen.

De cijfers!
Happy Energy Huizen hebben een aanzienlijk lagere energielast
dan nieuwbouwwoningen gebouwd volgens de minimale eisen.
Het verschil met vergelijkbaar woningen uit de jaren ’90 is nog
groter. De bespaarde uitstoot van de tweekapper is vergelijkbaar
met wat drie auto’s in één jaar uitstoten. Die van de gelijkvloerse
woning met ander
halve auto. De CO2-uitstoot die over blijft
wordt middels het planten van drie bomen neutraal. ‘Wij zijn de
principes van het Happy Energy Huis waarin het ‘Back to Basic’
principe wordt gehanteerd, verder aan het ontwikkelen zodat het
voor alle typen gebouwen ingezet kan worden.’
Meer informatie:
www.happyenergy.nl
www.boparai.nl

Kloppen
Neelu besprak de ideeën met diverse bouwbedrijven, waaronder
één die diverse prijzen binnensleepte met het bedenken van
nieuwe duurzame toepassingen. ‘Ze waren meteen enthousiast’,
aldus Neelu. ‘Samen met hen hebben wij het ‘Back to Basic’ con
cept doorontwikkeld en uitvoerbaar gemaakt. Search Ingenieurs
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