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In dit afstudeeronderzoek is onderzoek 
gedaan naar hoe een biobased materiaal en 
een passieve installatie elkaar in een concept 
kunnen versterken om bij renovatie de woning 
op het gebied van verwarmen te verduurzamen. 
Daarbij wordt er ook gekeken naar 
milieubelasting, energieverbruik en comfort.

Er is onderzoek gedaan naar materialen en 
installaties hieruit is voor beiden een visie 
opgesteld. Aan de hand van deze visies is er 
specifiek gezocht naar materialen en installaties 
die aan deze visies voldoen. Van deze materialen 
en installaties zijn kaarten gemaakt, de 
materiaal- en installatiekaarten. 

De kaarten kunnen worden gekoppeld aan 
elkaar om zo een concept te maken. Deze 
koppeling is op basis van de specifieke eisen 
van de installatie en van het materiaal. Om te 
kijken of de methodiek van het maken van 
concepten op basis van de kaarten werkt is er 
via een dynamische tool in Excel nagegaan of 
de bevindingen kloppen. 

Afstudeeronderzoek
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Het onderzoek gaat over het 
verduurzamen van bestaande 
woningbouw. Door het renoveren met 
biobased materialen en passieve 
installaties worden verouderde woning 
energiezuiniger en duurzamer gemaakt. 
Daarnaast is deze manier van renoveren 
een betere keuze dan “normaal” renoveren 
met keuze van slechte materialen en 
energieverspillende installaties. 

De biobased materialen die worden 
gebruikt moeten naast dat ze biobased 
zijn, specifieke eigenschappen hebben om 
gebruikt te kunnen worden in combinatie 
met passieve installaties. De installatie 
mag netto geen energie verbruiken. 

Energieverbruik woning 
Elke woning verbruikt energie. Het 

totale energieverbruik is op te delen in 
verschillende categorieën. In principe zijn 
er vier categorieën waarop een woning het 
meeste verlies lijdt, namelijk: verwarmen, 

ventileren, tapwater en overige (koken, 
koelen e.d.). Omdat tapwater en ventileren 
slecht te combineren is met de gekozen 
richting van materialen en installatie is 
besloten om hier het onderzoek niet op te 
richten. Om die reden zal het verdere 
onderzoek zich richten op passieve 
manieren om te verwarmen. 

Doordat er naar verwarmen wordt 
gekeken komen er ook enkele termen als 
isoleren, accumuleren en absorberen 
aanbod. Er wordt gekeken naar isoleren 
omdat er voor verwarmen een zo klein 
mogelijk warmteverlies naar buiten moet 
zijn. Accumulerend vermogen is nodig om 
eventuele overcapaciteit van warmte op te 
kunnen slaan om op een later moment af 
te staan, dit komt het comfort ten goeden. 
Daarnaast wordt er ook gezocht naar een 
absorberend materiaal welke zonnestralen 
zo effectief mogelijk om kan zetten in 
warmte.

Onderzoeksopzet

fig 1. Benadering energieverbruik in woningen
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De onderzoeksvraag die in het 
afstudeeronderzoek beantwoordt zal 
worden luidt: 
“Hoe kan een biobased materiaal en een 
passieve installatie elkaar in een concept 
versterken op het gebied van 
verwarmen?” 

Hierbij wordt niet alleen gekeken naar 
de energiebesparing maar ook naar het 
verbeteren van het comfort, het verlagen 
van de milieubelasting en het verbeteren 
van het leefklimaat.

Voor het afstudeeronderzoek is er een 
visie opgesteld over biobased materialen 
en passieve installaties. 

Biobased materialen 
“Materialen die bestaan uit natuurlijke 
grondstoffen van dierlijke en/of 
plantaardige herkomst welke volledig 
composteerbaar zijn of minimaal te 
hergebruiken zijn als grondstof voor een 
ander biobased materiaal zonder verlies 
van kwaliteit”. 

Passieve installatie 
“De visie over passieve installaties is 
opgedeeld in de volgende 4 punten: 

1. Installatie die netto geen energie 
verbruikt (Enetto≤0). 

2. Een passieve installatie is hetzelfde 
als een passieve bouwkundige 
maatregel. 

3. De huidige installatie blijft 
gewaarborgd. De passieve installatie 
vormt het concept, de huidige 

installatie voegt hier dingen aan toe 
of staat hier los van. In de laatste 
situatie doet de huidige installatie 
dienst als bijverwarming. 

4. Een installatie die niet of nihil gebruik 
maakt van technische ondersteuning 
om te kunnen functioneren.” 

Naast deze visies zijn ook nog enkele 
termen uitgelicht welke vaak zullen 
terugkomen om duidelijkheid te 
verschaffen over de betekenis ervan. 

Absorberend vermogen 
“Het vermogen van een materiaal om 
kortgolvige zonnestralen om te zetten in 
langgolvige warmtestraling.” 

Accumulerend vermogen 
“Het vermogen van een materiaal om 
warmte op te nemen en op een later 
tijdstip weer af te staan.” 

Isolerend vermogen 
“Het vermogen van een materiaal om de 
warmtestroom te beperkt.“ 

Concepten 
Een concept bestaat uit minimaal één 
biobased materiaal en maximaal één 
passieve installatie. Een concept kan dus 
bestaan uit één of meerdere biobased 
materialen en één passieve installatie

Visie en termonologie
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Tijdens de analysefase zijn er diverse 
manieren bekeken om een gebouw op een 
passieve manier te verwarmen. Aan de 
hand van de gevonden passieve installaties 
is er een verdeling gemaakt op basis van de 
warmtebron. Deze gevonden installaties 
zijn uiteindelijk opgedeeld in drie 
categorieën, namelijk zon, bodem en 
gestookte bron. 

Bodem
De bodem heeft een vrij constante 

temperatuur, in Nederland op ongeveer 
één meter diepte. Deze contante 
temperatuur kan worden gebruikt bij het 
verwarmen van een gebouw. Daarnaast 
kan er warmte in de bodem worden 
opgeslagen zodat het later kan worden 
gebruikt voor het verwarmen van een 
gebouw. In deze hoofdcategorieën vallen 
de volgende installaties: 

• 001 Aardwarmtewisselaar 
• 002 Warmtepomp 

Gestookte bron
In een woning is over het algemeen een 

bron aanwezig voor verwarmen. Deze 
zorgt doorgaans voor het thermische 
comfort in het gebouw en voor het 
verwarming van tapwater. In dit onderzoek 
is er gekeken naar een primitieve vorm, dit 
wil zeggen een installatie die niet of nihil 
gebruik maakt van technische 
ondersteuning om te kunnen functioneren, 
voor verwarmen van de ruimte. In deze 
hoofdcategorieën vallen de volgende 
installaties: 

• 001 Hypocausts systeem 
• 002 Ondol 
• 003 Gloria verhittingssysteem 
• 004 Ovenverwarming 
• 005 Tegelkachel 
• 006 Vloerverwarming 
• 007 Wandverwarming 

Zon
De zon dient als manier om het gebouw 

te verwarmen. De zon geeft zonnestraling 
welke, indien ze een oppervlak raken, 
omgezet worden in warmtestraling. 

• 001 Sheddak 
• 002 Groot glasoppervlak zuiden 
• 003 Zonnecollector 
• 004 Heatpipes 
• 005 Zelfbouw verhittingssysteem 
• 006 Serre 
• 007 Passief hittepaneel 
• 008 Barra-constantini systeem 
• 009 Massieve wand 
• 010 Trombewand 
• 011 Vloeistofwand 
• 012 Roosterwand 
• 013 Flessenwand 
• 014 Kas 
• 015 Hitte doos 
• 016 Waterdak

Passieve installaties
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Biobased materialen

Tijdens het onderzoek is er gezocht naar 
biobased materialen welke binnen die 
opgestelde visie en randvoorwaarden 
vallen. Alle gevonden materialen zijn 
verwerkt in de materiaalkaarten welk in 
het vervolg van het onderzoek allemaal 
gebruikt kunnen worden.

De keuze is op de volgende materialen 
gevallen omdat deze binnen de gestelde 
kaders vallen en omdat ze voldoen aan 
bepaalde eisen waarop is gezocht. Deze

eisen hebben weer te maken met de 
eigenschappen van het materiaal, zo heeft 
de Rd-waarde te maken met de 
isolatiewaarde van het materiaal en de

warmtecapaciteit met het 
accumulerende vermogen ervan. Naast 
deze kaders en eisen is er ook gezocht op 
bouwmateriaal en functie.

De lijst van de uitgewerkte materialen is als 
volgt:

• 001 Stro (dwars op de halm)
• 002 Stro (richting van de halm)
• 003 Riet
• 004 Suikerriet
• 005 Bamboe
• 006 Houtvezelplaat zacht
• 007 Houtvezelplaat halfzacht
• 008 Houtwol
• 009Hennep (vezelmatten)
• 010 Hennep (rollen)
• 011 Vlaswol
• 012 Zuivere schapenwol (keratine)
• 013 Schapenwol (keratine)
• 014 Katoen
• 015 Cellulose (houtvezel)
• 016 Cellulose (papier vlokken)
• 017 Cellulose (platen)
• 018 Dons & veren
• 019 Schelpen
• 020 Kurk
• 021 Kokosvezelplaat
• 022 Maiswol
• 023 Zonnebloemolie
• 024 Olijfolie
• 025 Water
• 026 Leemsteen
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Hier in het pagina nummer weergegeven
Bovenaan de kaart is weergegeven om wat 

voor een kaart het gaat, een installatie- of 
materiaalkaart.
Daaronder is een code weergegeven welke 
een unieke code is voor deze kaart tezamen 
met een kleur. De kleur zegt over wat voor 
type opwekking de kaart gaat. 
In het toepassingsvlak zijn afbeeldingen 
toegevoegd welke de installatie 

verduidelijken. Dit kunnen afbeeldingen zijn 
van waar de installatie zich in een gebouw 
bevind tot een principe plaatje van het 
systeem.
Hierin is een principe tekening weergegeven 
welke de installatie uitlegt en beschrijft. Er is 

gekozen voor een handgetekende versie om 
de verscheidene installaties op een zelfde 
manier en stijl uit te werken.

Uitleg installatiekaart

Hierin zijn de voordelen en aandachtspunten 
van de installatie opgenomen welke 
specifiek voor deze installatie gelden.
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Hier is het pagina nummer weergegeven

Bovenaan de kaart is weergegeven 
om wat voor een kaart het gaat, een 
installatie- of materiaalkaart.
Daaronder is een code weergegeven 
welke een unieke code is voor deze kaart 
tezamen met een kleur. De kleur zegt over 
wat voor type opwekking de kaart gaat. 

Hierin is de werking van het systeem 
opgebouwd uit drie onderdelen welke 
bij elke installatiekaart gelijk zijn. Zo is er 
in één keer duidelijk hoe de opwekking 
van de installatie gaat, hoe de warmte 
wordt gedistribueerd en hoe deze wordt 
afgegeven. 
Rechts hiervan zijn iconen weergegeven 
die de werking van de installatie snel 
weergeven, de iconen worden in 
hoofdstuk 4.2 per stuk worden uitgelegd.

Hier zijn enkele voorwaarden weergegeven 
die worden gesteld aan een materiaal in 
deze installatie of bij deze installatie om 
de installatie optimaal te laten fungeren.
Ook wordt er voor drie onderwerpen, 
w a r m t e g e l e i d i n g s c o ë f f i c i ë n t , 
warmteopslagcapaciteit en dichtheid 
aangegeven of het materiaal een hoge, 
lage of gemiddelde waarde nodig heeft 
hiervoor.
Als laatste is de bronvermelding 
weergegeven.
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In het toepassing vlak zijn afbeeldingen 
toegevoegd welke het materiaal 
verduidelijken. Dit zijn bijvoorbeeld 
afbeeldingen van de grondstof of een 
toepassing van het materiaal na verwerking.

Hier zijn de specifieke materiaal 
eigenschappen weergegeven door 
middel van vier punten waarop het 
materiaal is beoordeeld. Namelijk, 
de warmtegeleidingscoëfficiënt, 
isolatiewaarde, dichtheid en 
warmteopslagcapaciteit van het materiaal. 
Daarnaast zijn er ook nog iconen 
toegevoegd om weer te geven wat het 
materiaal doet. 
De Rd-waarde is bepaald bij een dikte van 
100mm van het materiaal, hierdoor zijn alle 
Rd-waardes vergelijkbaar.

Uitleg materiaalkaart

De herkomst van het materiaal is  hier 
weergegeven. Daarnaast is de verwerking 
weergegeven van hoe grondstoffen worden 
verwerkt tot materiaal.
Ook heeft elke materiaal zijn eigen 
voordelen en aandachtspunten welke hier 
zijn weergegeven. 
Als laatste is de bronvermelding. 
weergegeven, hierin staan de gebruikte 
bronnen weergegeven

Hier is het pagina nummer weergegeven

Bovenaan de kaart is weergegeven om wat 
voor een kaart het gaat, een installatie- of 
materiaalkaart.
Daaronder is een code weergegeven 
welke een unieke code is voor deze kaart. 
Naast de code is naam van het materiaal 
weergegeven.
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Zon

Aarde

Externe warmtebron

Isolerend vermogen

Accumulerend vermogen

Absorberend vermogen

Water

Lucht

Materiaal

Convectie

Radiatie

Geleiding

Behoefte naar een hoge ....

Behoefte naar een lage ....

Behoefte naar een 
gemiddelde ....

Op beide kaarten wordt met iconen 
gewerkt. 

De iconen maken snel duidelijk waaraan 
de installatie voldoet. Indien een installatie 
ergens aan voldoet kleurt het icoontje en 
krijgt het een dikke zwarte rand. Indien het 
er niet aan voldoet blijft het icoontje licht 
grijs. Zo is in één oogopslag duidelijk 
waaraan de installatie of het materiaal 
voldoet door alleen de iconen.

Iconen

De iconen van de kaarten  zijn hieronder 
weergegeven met de betekenis ervan. De 
materiaal eigenschappen zijn op beiden 
kaarten te vinden. Alle andere iconen zijn 
alleen te vinden op de installatiekaart.
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Er zijn twee manieren om concepten te 
maken en deze zijn ook beiden bekeken en 
gebruikt. Deze zijn opgedeeld in twee 
oplossingsmogelijkheden, namelijk A en B. 

Oplossingsmogelijkheid A 
De oplossingsmogelijkheid A bestaat uit 

het maken van combinaties aan de hand 
van de materiaal- en installatiekaarten. Dit 
kan doordat er op de installatiekaarten om 
specifieke eigenschappen van een 
materiaal worden gevraagd. Aan de hand 
van deze specifieke gevraagde 
eigenschappen kan een materiaal 
gekoppeld worden. 

Dit is onderbouwd door de eisen die de 
installatie nodig heeft en de 
materiaaleigenschappen van het gekozen 
materiaal. 

Oplossingsmogelijkheid B 
Oplossingsmogelijkheid B bestaat uit 

het maken van combinaties door het 
invullen van materialen in een Excel-
bestand, deze dynamische tool is gemaakt 
tijdens de minor “Duurzaam integrale 
bouwtechniek” in samenwerking met een 
begeleider vanuit bureau Nieman. 

De bedoeling is om de passieve 
installatie in te vullen in de tool en daar alle 

materialen aan te koppelen om te zien 
welke het beste is ten opzichte van een 
standaardsituatie. Deze standaardsituatie 
is gebaseerd op casuswoningen op 
Heijplaat welke is gelegen aan de 
Heysekade 21A tot en met 24c. 

Uiteindelijk komen er diagrammen per 
installatie in combinatie met een materiaal 
uit de tool welke aangeven hoeveel er ten 
opzichte van de standaardsituatie aan 
winst wordt behaald op het gebied van 
verwarmen.

Oplossingsfase

fig 3. Heysekade 21A tot en met 24C, Stephan Wuntke

fig 2. Oplossingsmogelijkheid A en B
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In oplossingsmogelijkheid A worden 
combinaties aan de hand van de installatie- 
en materiaalkaarten gemaakt. Op de 
installatiekaarten is door middel van pijlen 
aangegeven waaraan het materiaal voor de 
installatie moet voldoen. Deze pijlen geven 
aan of een materiaal een hoog, normale of 
lage waarde nodig heeft voor 
warmtegeleidingscoëfficiënt, warmte-
opslagcapaciteit of dichtheid. 

Aan de hand van deze specifieke 
eigenschappen voor de desbetreffende 
installatie kan een materiaal worden 
gekoppeld uit de materiaaldiagrammen.

In totaal zijn er drie verschillende 

diagrammen (voorbeeld fig. 4), namelijk: 
• warmteopslagcapaciteit uitgezet tegen

 warmtegeleidingscoëfficiënt 
• wamtopslagcapaciteit uitgezet tegen 

 dichtheid 
• dichtheid uitgezet tegen

 warmtegeleidingscoëfficiënt 

Van elke diagram is ook een ingezoomde 
versie bijgevoegd. Hierin is ingezoomed op 
het drukke deel van de diagram. In deze 
diagrammen is inzichtelijk gemaakt wat de 
materialen tegen over elkaar doen. Zo kan 
gemakkelijk en inzichtelijk een materiaal 
worden gekozen welke aan de specifieke 
eigenschappen voldoen.

Testfase - 
Oplossingsmogelijkhed A

fig 4. Voorbeeld diagram 



14

Oplossingsmogelijkheid B 
Voor oplossingsmogelijkheid B is gebruik 

gemaakt van een dynamische tool die is 
gemaakt in Excel. De tool maakt gebruik 
van de warmtebalans om de temperatuur 
in de installatie en een aangesloten 
leefruimte te berekenen. 

Er wordt in de tool onder andere gebruik 
gemaakt van de buitentemperatuur en 
zonnewarmte per uur. Het KNMI heeft de 
buitentemperatuur en de zonnewarmte 
van elk uur voor een heel jaar beschikbaar. 
In de tool is van het jaar 2007 uitgegaan. 
De tool berekend voor elk uur uit van het 
jaar de buitentemperatuur, temperatuur in 
het gebouw en de temperatuur in de 
installatie. 

In de tool kunnen onder andere 
gegevens van de grootte van een ruimte, 
de opbouw van de wanden, vloer en dak 
worden ingevoerd. Voor elke wand is er 
apart in te vullen wat de opbouw is, deze 
heeft invloed op de temperatuur van de 
leefruimte en indirect ook de installatie. 

Voor de testprocedure is er alleen 
uitgegaan van de koudste dag van het jaar, 
hierop is de behoefte om te verwarmen 
het grootst. Hierdoor is duidelijk verschil 
zichtbaar tussen de materialen voor elk 
type systeem.

Testfase - 
Oplossingsmogelijkhed B
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Oplossingsmogelijkheid A
Als voorbeeld wordt er uitgegaan van 

Trombewand (fig. 5) als installatie. Er is 
gebruik gemaakt van een deel van de 
informatie op de kaart van trombewand 
(fig. 8). Door die informatie te combineren 
met alle materiaaldiagramen (voorbeeld 
zie fig. 4) is het volgende omschreven in 
oplossingsmogelijkheid A.

“Het systeem van de trombewand 
vraagt om een materiaal met een hoge 
dichtheid en een hoge 
warmteopslagcapaciteit en een 
gemiddelde warmtegeleidingscoëfficiënt. 
Materialen de naar voren komen om toe te 
passen zijn stro in de richting van de halm, 
kokosvezelplaat en in mindere mate 
suikerriet. De beste keuze is waarschijnlijk 
kokosvezelplaat omdat deze de hoogste 
warmteopslagcapaciteit heeft.”

Oplossingsmogelijkheid B
De situatie is voor 

oplossingsmogelijkhedi B ingevoerd in de 
dynamische tool in Excel Uit het invoeren 
in oplossingsmogelijkheid B komt naar 
voren dat kokosvezelplaat het grootste 
effect heeft op het bij verwarmen op de 
casus. De standaard situatie met de trombe 
wand en de situatie waarbij 
kokosvezelplaten is toegevoegd is te zien in 
fig. 6 en 7.

Testfase - 
Voorbeeld uitwerking

fig 5. Trombewand

fig 6. Trombewand - standaard situatie

fig 7. Trombewand met kokosvezelplaten

fig 8. Voorwaarden materiaal
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