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Wat beogen wij met deze presentatie

• Stimuleren van de woningbouw met biobased 
materialen

• Landschap zodanig inrichten dat mens en milieu 
elkaar aanvullen

• Regionale productie en werkgelegenheid

• Oplossen van tijdelijke woningnood

• Oplossen van renteverlies voor de Nijmegenaren



Waarom biobased bouwen
• Gezondheid en milieu

– Vermindering van 90% broeikasgassen uitstoot t.o.v. reguliere 
bouw;

– biomaterialen: een onderdeel van de natuur 

– > 80% Cradle2cradle

• concurrerend in kostprijs (bioafval) incl. milieubelasting

• > 90% regionale productie

• Composietmaterialen uit alle reststromen van lignocellulose

• Warmteopslag (zomerhitte)

• Hoge dampdoorlaatbaarheid en vochtbelasting (20-30%)

• Maximale regulering luchtvochtigheid in een gebouw

• Absorptie geluid 

• Zeer lange levensduur

• Nadeel: niet bestand tegen permanent vocht (inpakken met kalk)



Isolatiematerialen; wat zijn de verschillen?
 Warmteopslagcapaciteit c van enkele isolatiematerialen 

Bron:www.vibe.be/downloads/4.Jeugdwerkinfrastructuur/Technische_fiches/TF_jeugd_Isolatie.pdf

• Isolatiematerialen uit nagroeibare volumemassa diffusie prijs € warmteweerstand
grondstoffen in cm kg/m3 (mu)

• Vlas 12 1550 J/kgK 20-35 1-2 14 0,038
• Hennep 12 2100 à 2500 J/kgK 30-36 1-10 16 0,04
• Cellulose            14 1940 à 2150 J/kgK 30-60 1-2 15 0,038
• Houtvezel           12 2000 à 2100  J/kgK 45-140 1-5 15 0,04
• Kurk                     12 1670 J/kgK 110-190 5-30 31 0,035
• Schapenwol       11 1720 J/kgK 25 4-5 20 0,035
• Stro 35 2100 J/kgK 90-110 2 6.5 0,052-0,08

• Isolatiematerialen uit minerale grondstoffen 
• Perliet 15 900 J/kgK 135-165 5 23 0,051
• Vermiculiet 15 900 J/kgK 100 3 19 0,053
• Cellenglas         15 840 J/kgK 110 oneindig 44 0,045
• Silicaat-schuimkorrels

12 800 J/kgK 25 1-5 39 0,04
• Glaswol             12 800 J/kgK 25 1 10 0,032-0,036
• Mineraal wol    12 800 J/kgK 48 1-5 6-10 0,035-0,04

• grondstoffen uit de petrochemische industrie
• EPS 11 1450 J/kgK 20? 20-100 19 0,033-0,042
• XPS 11 1500 J/kgK 20-40 150-300 >19
• PUR 8 1200 J/kgK 33 50-185 15 0,023-0,032



Biobased versus meest gebruikte
isolatiematerialen

warmte-

Materiaal dikte (cm)           warmteopslag kg/m3          diffusie prijs weerstand

• Cellulose            12 1940 à 2150 J/kgK 30-60 1             15       0,038

• Glaswol              12 800 J/kgK 25 1             10       0,032- 0,036 

• Mineraal wol     12 800 J/kgK 48 1-5         6-10    0,035- 0,04

• EPS 11 1450 J/kgK 20 20-100   19      0,033- 0,042            



Menselijke isolatieschil

• Huid

• Kleding
- acryl, nylon, polyester

- katoen, wol, linnen

• Schil van het gebouw
- dampopen kunststof

- dampopen biobased

- dampdicht > beton, kunststof

• dampkring



Wat beweren wij

• Warmteopslag is net zo belangrijk als 
warmteweerstand.



Warmteopslag leren begrijpen



Rekenen met warmteweerstand 
en warmteopslag

• De houten gevel heeft een dikte van 25 cm. 

• Rd = 1/ λ 0,13 = 7,69 x 0,25 mtr = 1,92

• Vraag: hoe is het mogelijk dit huis, Rd 1,92, 
met een houtkachel bij -35 ⁰ C 
buitentemperatuur warm te krijgen? 





Voorbeeld uit het dagelijks leven
kelder 11,5 ⁰C 



Woonkamer 16,7 ⁰ C



Infrarood en warmteopslag materialen



Infrarood en warmtestraling



Bepaling warmtegeleiding materiaal
bron: Dr. Mike Lawrence,

http://www.bath.ac.uk/ace/research/cicm/hempsec/index.html

http://www.bath.ac.uk/ace/research/cicm/hempsec/index.html


Grafiek warmteopslag



Faseverschuiving



Faseverschuiving in uren



Zon is de echte energieleverancier



Hoeveel kWh zonne-energie
Zonnestraling in Nederland - Knmi blz. 59 weerstation De Bilt

Stel: rijtjeswoning zuid-gevel 36 m², platdak 50m², 100 
m² woonoppervlak 

Totale zoninstraling gedurende stookmaanden:

• 10.747 w/m²  x 86 m² = 924 kWu op 86 m²

• Woonhuis 100 m² woonoppervlak = 9,2 kWh/m² 
zoninstraling per jaar.

• Passiefhuis heeft totaal 15 kWh/m² nodig  !

• Dus zonne-energie kan een belangrijk aandeel van de 
totale energiebehoefte van een woning dekken.

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.knmi.nl/klimatologie/achtergrondinformatie/Zonnestraling_in_Nederland.pdf&ei=ux0gVcPZIcS6sQHfkILQCQ&usg=AFQjCNE4JUrbzRn_5Lq6X23aavfNi1EICw&sig2=FgKMNjG8Xc5XdD1MDMjQuw&bvm=bv.89947451,d.bGg


Onderzoek energieverbruik oudbouw 
bron:Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Gernant Temminck RMT, 03-11-2011

De gerechtelijke dienst van het Ministerie van Justitie in het Verenigd 
Koninkrijk bezit 772 gebouwen in Engeland en Wales. Jon 
Wallsgrove, hoofdarchitect van dit ministerie, heeft een 
representatief aantal van 256  onderzocht. Uitgangspunt vormden 
de laatste gas- en elektriciteitsrekeningen. Daarmee is voor ieder 
gebouw het energieverbruik uitgerekend per vierkante meter 
vloeroppervlakte. Dit leverde een verrassend beeld op.

Gebouwen vóór bouwjaar 1900 gebruiken de minste energie.
In vergelijking gebruiken, ten opzichte van <1900, gebouwen 

uit de bouwjaren:
• 1900-1939 24% meer
• 1940-1959 45% meer 
• 1960-1969 36% meer
• 1970-1989 21% meer
• 1990-2011 8% meer energie dan Victoriaanse bouw.



Strohuis ( Nijmegen Noord; plant je vlag)



Vakwerkhuis 1865 met dubbel glas



Vakwerkhuis constructie



Strohuis – Haps
architect Wim Kol



De ontwerpers van het gebouw: ing. Abdel 
Elfellali bouwkundig aandeel en Assiom Elekonawo

MArch architect. 



Hennep aanplant               Hennephuis



Voordelen hennep (biobased) huis

• CO2  opname 8 ton/ha (5x hoger dan bomen/struiken)

• Per 1 ha opbrengst is de bouw van één woning mogelijk
• Productie hennepbeton genereert slechts 10% van de CO2 uitstoot 

die gegenereerd wordt bij productie van reguliere bouwmaterialen; 
( totaal besparing van 25 ton CO2 in de keten incl. opslag CO2)

• Zeer lange levensduur
• Werkgelegenheid

• Nadeel: Kostprijs >> oorzaak:  te lage verkoopvolume wegens 
onbekendheid toepassingen van biobased producten



115-1 situatie bouwplannen in Lent



115-2  biobased productieproces cirkel



Inrichting bouwlocatie en daarna

• Bouwplan is voorzien van infrastructuur (wegen, 
g/w/l/, riolering, dataverbinding)

• Container wordt geplaatst in afwachting verkoop kavel
• De overige bouwlocaties worden ingezaaid met hennep 

en snelgroeiende bomen voor constructiehout 
• na verkoop kavel verhuist de container naar de 

eerstvolgende ontwikkelde bouwlocatie. 
• De geoogste bouwmaterialen worden ingezet in de 

bouw op de verkochte kavel
• Deel van de containervloot wordt voor lange duur in de 

laatste bouwlocatie ruig gehuisvest.



115-3 bouwrijpe percelen gemeente plan



Voorwaarden transportabele woningen
• Constructie 90% biobased  constructiemateriaal (C2C)
• Comfortabel wonen
• Investeringslast < € 36.000 (excl. installaties zoals WTW, PV)
• Internationaal vervoer breedte 2,55m  hoogte 2,60 m
• Nationaal vervoer breedte 3 m, totale hoogte 4 m
• Gewicht < 2400 kg  (gwv 3,5 ton)
• Energieneutraal (volledig elektrisch) 
• Rc 3,5-4,5-6 (bouwbesluit permanent wonen)
• Huurder komt in aanmerking voor huur- en zorgtoeslagen
• Levensduur >70 jaar
• Geschikt -door samenvoeging- voor permanente woning
• Inzetbaar in aardbevingsgevoelige gebieden



Productie wooncontainer 36 m² prijs < € 36.000 
bouwmethodiek architecten zonder grenzen

• Groot tekort aan vakmensen in de bouw na 2022

• Industrieel (werkplaats)
• Vervaardiging via het gilde systeem 
• Opleiding, gegeven door vakleermeesters met afstand tot de arbeidsmarkt

- opleidingsplaats voor de aankomende bouwvakker (montage) 

Wat leren de aankomende bouwmedewerkers?
- fundament uitzetten
- vloer, gevel, dak skeletconstructie
- dakbedekking,  loodgieter
- kozijnen  plaatsen
- elektriciteit, 
- keuken/sanitair 
- zonnepanelen installatie
- schilderen en stuken   
- binneninterieur betimmering

Leerdoel: behalen van erkende certificaten 



Berekening kosten/opbrengsten maandelijks 

Stel: kavelkosten € 38.000,- rente 4% bron: de slag om de waalsprong blz. 22 en 60

2 containers per kavel 160 m²

Maandelijkse grondrentelast € 38.000 x 4% rente          =  € 127

Maandelijkse annuïteiten rente (4%) + aflossing 2 containers 

2* € 36.000/afschrijving 25 jaar /12 maanden = € 380

--------------

Huur per twee containers op kavel per maand                    € 507

Huur per container maandelijkse huur  € 507/2               = € 253,50

1 container per kavel  maandelijkse huur =  € 317



115-4 transportabele woningen



115-5 transportabele woningen 2



115-6 transportabele woningen 
vogelvlucht



115-7 transportabele woningen (3) 



115-8 transportabele woningen  stapelschema



115-9 beplanting bouwperceel



115-10 bouwperceel met bomen en water



115-11 bouwperceel met gerooide bomen



115-11 bouwperceel ingericht



Bow-roof woningen



Bow woning



Bow-roof woningen 



containerwoning



Container 



Container interieur



Omgekeerde ruilverkaveling



Hout in de bouw

• Douglas spar geproduceerd op de Veluwe en 
Heumensoord/Reichswald.



Hout op locatie



Hennep in de bouw
• Hennep heeft de potentie om een revolutie te ontketenen in de bouwsector en te zorgen 

voor groenere huisvesting. Alle grote componenten van hennep (oliën en vezels) kunnen 
door de bouwers worden gebruikt. Deze veelzijdige componenten kunnen worden gevormd 
en gebruikt om het karakter van hout, beton, plastic, steen, isolatie en zelfs paneelwerk te 
imiteren.

• Zoals zaken er nu voorstaan, kost het meestal meer om een huis te bouwen met 
hennepproducten. Dit komt vanwege de juridische status van hennep, waardoor de 
producten lastig te krijgen zijn. En zoals met alles in een kapitalistische markt van vraag en 
aanbod: Als het aanbod laag is, zal de prijs hoog zijn. Nu de hervormingen plaatsvinden en de 
productie van hennep wordt vergroot, moeten we een afname gaan zien in de prijs van 
bouwproducten op basis van hennep.

• Bij de bouw van een huis kan bijna elk onderdeel worden gemaakt met hennepproducten. 
Hennep kan worden gevormd tot stenen, beton, muurpanelen en gips. Pijpen kunnen 
worden gemaakt van hennep plastic, tapijt en isolatie kunnen van hennep worden gemaakt 
en van hennepolie kan zelfs verf worden gemaakt. De veelzijdigheid die hennep biedt als 
groene bron is verbazend.

• De ware parel onder de op hennep gebaseerde bouwproducten is "hempcrete", een 
betonrecept gemaakt van hennep. Hempcrete kan worden gebruikt voor muren en 
funderingen, is zeven keer sterker, half zo zwaar en drie keer soepeler dan standaard beton. 
Hempcrete ademt ook, waardoor vocht kan worden verplaatst naar buiten het gebouw, 
waarmee schimmels en vocht kunnen worden voorkomen. Als hempcrete wordt blootgesteld 
aan de elementen, zal het blijven verstenen, waarmee de hardheid wordt verhoogd. Dit 
betekent dat hempcrete muren mogelijk duizenden jaren meegaan. Dit staat in behoorlijk 
contrast met de honderd jaar die we nu bereiken met de "moderne" constructie. Verder zal 
het extreem hoge niveau cellulose in de hennep kooldioxide absorberen en insluiten. Als een 
huis dus wordt gebouwd van hempcrete, betekent dit dat het bijna 10.000 kilo koolstof kan 
insluiten, waardoor op de koolstof voetafdruk bij de constructie enorm wordt bespaard. 
Samenvattend; je krijgt een koolstof negatieve, lokale en hernieuwbare bron, die eenvoudig 
en niet-giftig is in het gebruik, terwijl je geniet van uitmuntende isolatie en kracht.



toepassingen van de hennepplant
http://pantanova.nl/hennephuis-in-oude-pekela

• Voedsel en drank;
• Kleding en textiel;
• Medicijnen;
• Cosmetica en huidverzorging;
• Bouw;
• Kunststof ;
• Brandstof;
• Bodemsanering;
• Papier;
• Dierenvoeding;



Voorbeeld hennepwoning in Oude Pekela
http://pantanova.nl/hennephuis-in-oude-pekela



Youtube



Hennepveld



Hennepblokken vervaardigd in de Kleefsewaard



Hennep storten in glijbekisting



Hennep houtskelet λ 0,08 praktijk 0.048



Hennep; een luchtdichte constructie



Ruwbouw hennep



Stro- of hennephuis



Stro inweekbak



Stro- of hennephuis



Aardwoningen



Koekoekshuisje Ooij Nijmegen
architect Wim Kol 



Huisje Boer Koekoek



Groendak koekoekshuis



Containerwoning



Zuid-Afrika



hennephuis



Vragen

• Wim Kol

• 024-3607751 

• Eddy van Haren

• energieprestatieloket.nl/

• 024-2020901 |06-23334777

• De powerpoint presentatie staat op 
www.energieprestatieloket.nl  actueel  presentaties

http://www.energieprestatieloket.nl/

