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In de SUS-ateliers werken verschillende studenten gericht 
op bouwfysica, installaties, constructie, bouwtechniek, 
ontwerp, BIM en uitvoering samen aan echte projecten 
die ook uitgevoerd worden. CHIBB is het eerste project 
dat is gerealiseerd. Het project is ontwikkeld in de 
minor, tot bouwplan uitgewerkt door een integraal 
studententeam in een leerbedrijf en vervolgens met een 
stage-atelier voor werkvoorbereiding, bouwbegeleiding 
en inkoop gerealiseerd. Een groep MBO-studenten 
hebben onder begeleiding van leermeesters uit het 
bedrijfsleven en het stage-atelier het project gebouwd. 
Dankzij onze partners hebben wij dit extreem duurzame 
project kunnen realiseren. Komende vier jaar gaan 
studenten (met onze partners) onderzoek doen op de 
werking.

Naast CHIBB zijn we bezig met dergelijke projecten 
voor onze huisvesting, voor een woningrenovatie op 
Heijplaat, voor een drijvende kaswoning en voor een 
herstructurering op Aruba.
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Afbeelding 2: Lemen wanden in de kas maken gebruik van de zon.

CHIBB

Afbeelding 1: De kas van CHIBB maakt gebruik van de zon.

Integraal samenwerkenGroengevels

Accumulerend en dampopen bouwen

Passief en actief op de zon bouwen

Doordat er in CHIBB leem op HSB als massa aan het gebouw 
is toegevoegd wordt oververhitting voorkomen. Leem slaat 
overdag de warmte van de zon op en staat deze in de avond 
en nacht, wanneer de temperatuur weer daalt, langzaam af. 
De temperatuur-piek wordt verminderd en het piekmoment 
verschoven naar de koelere nacht. Damp-open constructies 
met natuurlijke, vocht accumulerende materialen geven een 
prettig leef-comfort met minder installatie-behoefte. Wanden 
zijn opgebouwd uit natuurlijke materialen, vocht en warmte 
accumulerende materialen, alles damp-open en zonder 
folies. Dampopen constructies hebben minder behoefte aan 
installaties en leveren dus naast een prettig leefklimaat ook 
energiebesparing op.

CHIBB is ontwikkeld door op diverse vlakken integraal samen 
te werken. Studenten leren zo rekening te houden met andere 
vakgebieden, om te gaan met professionals en vooral hoe het 
resultaat aanzienlijk beter wordt door samen te werken aan 
een oplossing. 

Tijdens de werkvoorbereiding en uitvoering hebben HBO-
studenten nauw samengewerkt met MBO-studenten. 
Studenten leren elkaars kwaliteiten te zien, te benutten en 
goed te communiceren. Leren bouwen door het echt te doen, 
fouten te maken, die te evalueren en te verbeteren. 

Met experts zijn varianten ontwikkeld en mock-ups gebouwd 
en een jaar getest. Met vegetatie-experts is de beplanting 
afgewogen, passend in systeem en biodiversiteit versterkend. 
Opbouw-principes van groengevels zijn vergeleken. Gekozen is 
voor zowel een grondgebonden als een niet-grondgebonden 
variant. 

De groengevel heeft een totale  oppervlakte  van  ongeveer  
180  m2. De groengevel heeft een positieve invloed op het 
leefmilieu. Het vele groen heeft een verkoelende  werking  en  
voorkomt hittestress  in  de  directe  omgeving.

CHIBB is gericht op het zoveel mogelijk gebruik maken van 
de energie van de zon. Door de toegepaste maatregelen 
verminderen we de energievraag van het gebouw en zijn 
fossiele brandstoffen niet nodig. Door een juiste oriëntatie op 
de zon (werkruimte op het noorden en woning op het zuiden) 
worden koelen en verwarmen verminderd. Grote ramen op 
het zuiden van de woning zorgen voor veel warmte winst uit 
de zon (afb.2).
De kas over het gebouw zorgt voor een thermische buffer. 
In de winter warmt de zon de lucht in de kas op, waardoor 
ventilatielucht voorverwarmd is en je het overgrote deel van 
het jaar ook ‘buiten’ kan verblijven. Actieve installaties in de 
vorm van heatpipes zorgen voor verwarming.


