Drijvend wonen Eco-Iglo
Projectplan drijvend wonen Amsterdam Zuid-Oost

1 MAART, 2010

Een bolvormige woning van glas en staal, een vitale wereld voor ons allemaal!

DRIJVEND WONEN ECO-IGLO
PROJECTPLAN DRIJVEND WONEN AMSTERDAM ZUID-OOST

VOORWOORD
De mensheid heeft in de loop der eeuwen zich aangeleerd om voornamelijk te denken en te wonen in
vierkanten, terwijl alles om de mensheid heen rond is. Het meest aansprekende bijvoorbeeld daarvan de
aarde zelf, tot aan de moleculen waaruit deze is opgebouwd.
Door de ronde vormen die herkenbaar zijn voor de Eco-Iglo proberen we naast een mooi ontwerp ook
mensen te inspireren om cyclisch te denken. Dit is waar de maatschappij aan moet gaan geloven.
Door de totale afhankelijkheid van het vaste energienet wordt het milieubewuste gedrag van de
bewoners alles behalve gestimuleerd. We moeten de natuur niet zien als vijand (race tegen de klok,
fossielen brandstoffen), maar als steun waaruit we energie kunnen verkrijgen zonder de omgeving te
schaden.
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Met dit concept willen wij aangeven dat duurzaam wonen geen geitenwollensokken imago met zich
mee hoeft te brengen, maar trendy, gebruiksvriendelijke en financieel aantrekkelijk is!
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MOTIVERING CONCEPT

MOTIVERING VAN VORM EN INDELING
VORM
De Eco-Iglo is een halve bol van staal en glas, met een
begane grond en een verdieping. In het ontwerp van de
Eco-Iglo zijn geen bnnenmuren gepland. Op deze wijze
heeft iedereen de mogelijkheid om eigen keuzes te
maken, één open ruimte of verschillende vertrekken.
De Eco-Iglo wordt zo geplaatst op de fundatie dat de
voordeur aan de noordkant en het werkgedeelte aan de zuidkant ligt.
INDELING
Beganegrond
Vanuit de entree kom je in het woon gedeelte. Hetis een 360º panoramische ruimte van 172m2. met in
het midden een ronde stalen kolom. Daarin bevindt zich het toilet en de technische ruimte. Hierin zit de
toegang tot de kelder.Aan deze kolom zit een prachtige ruime wenteltrap naar de bovenverdieping.

Bovenverdieping
De bovenverdieping is een 360º panoramische ruimte van
135m2, met in het midden een moderne toiletgroep. Deze zit
recht boven de kolom. De indeling is voor iedereen anders. Wij hebben gekozen voor 3 aparte ruime
kantoren en de rest van de 5/8 is een grote kantoorvloer. De vloer van de bovenverdieping is van hout
met het FSC (Forest Stewardship council) keurmerk dat is afkomstig uit ecologisch verantwoord
duurzame bosbouw.
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De indeling van de begane grond is helemaal vrij. Er is alleen een
plek gereserveerd voor een naar eigen idee in te richten
keukeneiland. Op de 172m2 vloeroppervlakte is ruimte voor alle
behoeftes die je in een woonkamer bedenken kunt. De vloer op
de benedenverdieping is één geheel, dat wil zeggen dat de totale
vloer van de fundatie bestaat uit keramische tegels. Dit geeft een
naadloze overgang van ’binnen naar buiten’.
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MOTIVERING VAN MATERIAALKEUZE
EPS
De fundatie van de Eco-Iglo is opgebouwd uit EPS. EPS is een soort piepschuim, die biologisch
afbreekbaar is. Het is ontwikkeld door Synbra, onderdeel van Isobouw, in samenwerking met de
Universiteit Wageningen. EPS wordt gemaakt van polymelkzuur dat wordt gewonnen uit
rietsuikerstengels. Volgens de producent zijn de bouwfysische eigenschappen identiek aan die van het
reguliere EPS op basis van aardolie. Het is even stootvast, even sterk, neemt geen water op en het
isoleert net zo goed.
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De voordelen van EPS:
EPS is sterk isolerend
EPS is zo licht als lucht
EPS is ongevoelig voor vocht
EPS is volledig recyclebaar
EPS is grondwaterneutraal
EPS is brandvertragend gemodificeerd
EPS is duurzaam en milieuvriendelijk
EPS is veilig in verwerking en gebruik
EPS is gemakkelijk verwerkbaar
EPS is zeer vorm- en drukvast
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STAAL
Eén belangrijke oorzaak van de wereldwijde milieubelasting is de groeiende berg afval, waarin de bouw
zo'n 35% aandeel heeft. De aanpak van dit vraagstuk ligt in recycling en hergebruik van producten en
materialen in de bouw. Staal dat gebruikt wordt voor de Eco-Iglo heeft hiervoor prima papieren: staal is
100% recyclebaar, wordt al op grote schaal gerecycled, en biedt bewezen mogelijkheden voor
hergebruik op het zelfde niveau. In het geval van de Eco-Iglo is de woning snel af te breken en weer
binnen 1,5 week op te zetten op een nieuwe locatie. Een nieuwe mindset op het gebied van verhuizen is
hier aan de orde. Verhuizen als reden voor een nieuwe locatie i.p.v. een nieuw huis. De complete
constructie kan dus hergebruikt worden.
Thermische verzinking
Het staal van de contructie wordt onderhoudsvrij en duurzaam gemaakt door het thermisch te
verzinken. Indien men een mooi strakke hoogwaardige lak en poedercoating wenst zijn deze
poedercoatings in alle gewenste kleuren toepasbaar.
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Aandachtspunt
De CO2 emissie van balkstaal is 480kg CO2 per ton geproduceerd staal. Dit is de emissie die vrijkomt bij
productie uit de grondstoffen, transport naar de bouwplaats, aanbrengen in het werk, sloop en
afvalverwerking.
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GLAS
Het belangrijkste functionele argument van de Eco-Iglo om voor glas te kiezen is voor daglicht en
energiebesparing. Door daglicht goed te benutten kan de gebruiker de helft van zijn energie-kosten voor
kunstverlichting besparen. Andere functionele argumenten liggen op het terrein van gezondheid en
sociale veiligheid.

Drijvend wonen Eco-Iglo | 1/3/2010

In Nederland wordt jaarlijks zo'n 425 miljoen kilo recycling-glas ingezameld. Glas is, in tegenstelling tot
andere afvalstromen als oud papier of oud ijzer, in principe onbeperkt te hergebruiken. Het verliest niet
aan kwaliteit bij bewerking. Gebruikt glas is zelfs de meest voordelige grondstof voor nieuw glas. De
traditionele ingrediënten voor nieuw glas - zand, soda, feldspaat, dolomiet en sulfaat - hebben namelijk
een hogere verhitting nodig bij de glasproductie. Hergebruik van glas als grondstof bespaart dus op het
energiegebruik.
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MOTIVERING VAN INSTALLATIES
VERWARMINGSINSTALLATIE / KOELINSTALLATIE:
De verwarmingsinstallatie voor de gehele Eco-Iglo wordt gerealiseerd door een gesloten bronsysteem
(duurzame energie). Op de beganegrond wordt een warmtepomp in de technische ruimte opgesteld die
aan de primaire zijde wordt aangesloten op de bron middels flexibele leidingen. Aan de secundaire zijde
wordt voor de gehele begane grond een vloerverwarming/vloerkoeling systeem aangebracht waarbij
diffusie dichte kunststof slangen in de afwerkvloer worden geprojecteerd. Als aanvulling voor de koeling
op de begane grond wordt 1 fancoil-unit opgesteld. De verdieping wordt gekoeld en verwarmd d.m.v. 5
stuks fancoil-units.
ZONNEBOILER SYSTEEM:
Op de verdieping wordt een zonneboiler met een inhoud van 180 liter opgesteld. De zonneboiler wordt
aangesloten op een zonnecollector en mede op de warmtepomp. Als aanvulling voor de
temperatuurverhoging in de boiler naar 70°C zit er een elektrisch verwarmingselement in de boiler.
VENTILATIE INSTALLATIE:

GRIJSWATERSYSTEEM:
Voor de watertoevoer van de wasmachine en toiletten wordt een regenwater opslagtank geplaatst in de
kelder. Het regenwater wordt via de koepel opgevangen in de regengoot en wordt verder
getransporteerd naar de opslagtank. Vanuit de regenwater opslagtank wordt het water met behulp van
een pomp via een nano filter naar de wasmachine en toiletten getransporteerd. Het grijswatersysteem
wordt mede gebruikt voor de voeding van het water voor de glaswasinstallatie. Indien er een nano filter
toegepast wordt kan het water als drinkwater gebruikt worden.
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Voor de gehele ventilatie van de Eco-Iglo wordt een zogeheten balansventilatie toegepast waarbij er een
(WTW) warmteterugwin unit meteen capaciteit van 1.500m³ op het dak wordt opgesteld. De verse
buitenlucht wordt met een wisselaar verwarmd en gekoeld door de afgezogen ruimtelucht waarbij de
energie zoveel mogelijk wordt behouden voor de Eco-Iglo. De WTW-unit heeft een rendement van 90%
waardoor er maar 10% energie verloren gaat. De luchttoevoer in de gehele Eco-Iglo wordt gerealiseerd
door middels van de 16 beams met de benodigde toevoerroosters. De afvoer van de vuile lucht wordt
gerealiseerd door een kanalensysteem met hierop aangesloten de afzuigroosters. De afzuiging van het
kookgedeelte wordt rechtstreeks naar buiten afgevoerd door middel van een afzuigkap compleet met
afzuigmotor.
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DONKERWATERSYSTEEM:
Voor de opvang van fecaliën is in de kelder een donkerwater opvangtank geplaatst waarop alle sanitaire
voorzieningen worden aangesloten. Met een vermalende pomp wordt het rioolwater door een
persleiding getransporteerd naar het openbaar riool.
NUTS VOORZIENINGEN:
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In de begane grondvloer worden 3 stuks loze mantelbuizen meegenomen voor de invoer van e.v.t.
water, gas en elektra.
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MOGELIJKE VERPLAATSING
Om het voor de toekomstige bewoners van de Eco-Iglo mogelijk te maken om de gehele woning te
kunnen meeverhuizen, zal de woning modulair opgebouwd moeten worden. Op deze manier kan hij bij
verplaatsing door sluizen en bruggen. De Eco-Iglo moet daarom eenvoudig en snel omgebouwd worden.
Het drijfelement bestaat uit twee hoofdonderdelen die losgekoppeld kunnen worden. De Iglo zelf kan
ook losgekoppeld worden om zo de totale breedte te halveren.
Het zwaartepunt van de Eco-Iglo ligt in het midden van de Iglo. Wanneer de Iglo gescheiden wordt voor
verplaatsing, moet het zwaartepunt verplaatst worden om het geheel in evenwicht te houden. Dit
gebeurt door middel van watertanks, deze watertanks worden geplaatst op de hoeken van de Iglo en
gevuld met water.
Als dit gedaan is worden de koppelingen van het drijfelement en de Eco-Iglo losgekoppeld en kunnen de
twee delen worden gescheiden. Deze komen dan naast elkaar te liggen voor de optimale transportvorm.

1)

2)
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3)
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ENERGRIEVERBRUIK
Bureau Kent heeft een energieprestatieberekening conform NEN 5128 verricht. Het betreft de
nieuwbouw van Eco Koepelwoning, naar ontwerp van Intact Ecodesign.
Kenmerkend voor de koepelwoning is de staal-glas constructie in de vorm van een halve bol. De koepel
is opgebouwd uit 5 ringen van ieder 16 segmenten. Omdat binnen het kader van de EPCberekening
maximaal 8 windrichtingen worden onderscheiden, is de vorm vereenvoudigd. In het rekenmodel
bestaat de koepel uit 5 ringen van ieder 8 segmenten (met dubbele afmetingen per segment).
De koepel wordt ingevuld met het BRAAT 2000+ systeem (met aluminium profielen en HR++ beglazing)
van Colt.

ENERGIEPRESTATIE
Uitgangspunten
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De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:
• Isolatie van de begane-grondvloer: Rc=2,5 m2K/W.
• De woningschil bestaat uit HR++ glas met een U-waarde van 1,1 W/m2K en aluminium afstandhouders
in metalen kozijnprofielen. Voor de U-waarden van de stalen kokers en aluminium profielen is de
forfaitaire waarde Uframe = 3,8 W/m2K aangehouden. Gerekend is met de werkelijke glas- en
profielafmetingen volgens tekening. Op basis daarvan volgt Uraam=1,61 W/m2K.
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• De beglazing is zonwerend: ZTA=0,32.
• Er wordt bedienbare buitenzonwering toegepast in de vorm van industrielamellen, screens en
dynamische (met de zon meedraaiende) PV panelen.
• De luchtdoorlatendheid van de woning bedraagt 0,625 l/sm2 (dubbele kierdichtingen).
• Het bouwtype (i.v.m. thermische massa) is licht. (Weliswaar is deze woning geen houtskeletbouw,
maar de thermische massa van deze koepelwoning valt in dezelfde klasse.)
• Ruimteverwarming en warm-tapwater worden geleverd door een warmtepomp (merk Stiebel Eltron)
die is aangesloten op een bodemcollector.
• Warmteafgifte door middel van vloerverwarming op de begane grond en fancoil-units op de
verdieping.
• Aanvullend wordt warm water geleverd door zonnecollectoren (er is uitgegaan van 4 vierkante meter,
onder een hellingshoek van 15 graden, gericht op het zuiden). Warm-tapwater wordt opgeslagen in een
boilervat van 150 liter.
• Ventilatie: gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (Nedair Inline 1500, rendement
warmteterugwinning 90%). Er is gerekend met een bypassregeling, in de zomer wordt de toevoerlucht
gekoeld.

• Er wordt koeling toegepast. Op de begane grond d.m.v. vrije koeling en één fancoilunit, gevoed door
de warmtepomp in zomerbedrijf. Op de verdieping vier fancoilunits. De ventilatietoevoerlucht wordt
ook gekoeld.
• Er wordt 24 m2 multikristallijne PV-panelen geplaatst in ring 2 aan de oost- en westkant.
• Er wordt 50 m2 dynamische (met de zon meebewegende) multikristallijne PV-panelen geplaatst op
ringen 3 en 4. De werkelijke opbrengst hiervan zal hoger zijn dan hier berekend kan worden. Om hierin
tegemoet te komen, zijn alle dynamische panelen berekend op orientatie Zuid.
• De beglazing waarvoor PV-panelen zijn geplaatst, is gemodelleerd als ‘volledig belemmerd’.
• De lineaire koudebruggen zijn uitgebreid berekend, echter het lineaire warmteverlies van de metalen
profielen is verwerkt in de U-waarde van de ramen!
Het resultaat van de berekening is onderstaand weergegeven
EPC
Eco-Iglo 1

0,69

EPC-eis

Conclusie

0.80

Voldoet

In bijlage 1 zijn de volgende documenten opgenomen:
1. Toelichting EPN modellering
2. Principeschema’s
3. Specificatie warmtepomp
4. Specificatie warmterugwinning
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5. Uitdraai EPN berekening NPR 5129
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INSTALLATIES
De Eco-Iglo beschikt over een aantal geavanceerde systemen die milieuvriendelijk zijn en dankzij het
ingenieuze Sun Tracking Systeem worden alle installaties aangedreven door milieuvriendelijke energie
van de grootste energiebron ter wereld, namelijk de zon. In het volgende deel zullen alle installaties
worden behandeld en per stuk zal worden beschreven wat hun eigenschappen zijn. In de
Energieprestatie is te zien hoeveel de systemen verbruiken en wat de opwekking van de zonnepanelen
is.

ZONNE-ENERGIE
De energie die de aarde bereikt is een natuurlijke bron die nooit opraakt. De energie die de zon
uitstraalt ontstaat door kernfusie. De atmosfeer en de magnetosfeer (het magnetisch veld van de aarde)
beschermen het leven op aarde tegen het grootste deel van de schadelijke straling die de zon naast licht
en warmte eveneens uitstraalt. De hoeveelheid energie die de aarde bereikt, is ca. 9000 maal groter dan
de energiebehoefte van alle 6,5 miljard aardbewoners samen. Toch wordt van deze vorm van energie
veel te weinig gebruik gemaakt.
Er bestaan twee verschillende soorten van zonne-energie, namelijk passieve- en actieve zonne-energie.
Passieve zonne-energie is het gebruik maken van de zonnewarmte in je woning. Door veel glas toe te
passen in een woning kunnen de stookkosten worden verlaagd, maar door het toepassen van teveel glas
worden de EPC van de woning weer te laag. Hierin zal dus een balans moeten worden gevonden. Naast
de passieve vorm van zonne-energie is er ook de actieve vorm. Bij deze vorm worden er installaties en
toestellen in de woning toegepast waarbij de straling van de zon wordt opgevangen in de zonnepanelen
en zonnecollectoren. Later wordt hierover meer duidelijk.
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In dit deze paragraaf zal duidelijk worden wat de rol van zonne-energie is in de Eco-Iglo en welke
verschillende vormen van installaties zullen worden toegepast. Daarnaast zal gekeken worden naar
verschillende vormen en zullen deze worden vergeleken en beoordeeld.
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PASSIEVE ZONNE-ENERGIE
Passieve zonne-energie is zoals al eerder genoemd een vorm van zonne-energie waardoor de
binnenruimte verwarmd wordt. De Eco-Iglo heeft een glasoppervlakte van 346 m² (met een totaal
oppervlak van een halve koepel van 352 m². Dit betekend dat het aandeel van glas in de koepel
aanzienlijk hoog is in vergelijking met een traditionele woning. Door dit grote oppervlak komt er veel
warmte-energie de woning binnen. Uit berekeningen is het volgende gebleken:

In deze tabel is te zien wat de invloed van verschillende weertypen is op het klimaat in de woning.
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Om passieve zonne-energie optimaal toe te passen is een lage isolatie waarde van het glas een vereiste,
echter is dit in de Eco-Iglo niet mogelijk. Omdat het grootste gedeelte van de schil uit glas bestaat is het
nodig om een goed isolerend glas te hebben in verband met de vereiste EPC volgens het bouwbesluit.
Hierdoor kan niet optimaal gebruik worden gemaakt van deze zon eigenschap. Ondanks de hoge
isolatiewaarde wordt door het grote oppervlak alsnog zonne-warmte benut.
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ACTIEVE ZONNE-ENERGIE
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Naast de passieve vorm van zonne-energie is er ook de actieve vorm. Bij deze vorm wordt met behulp
van installaties actief de energie uit de zon gehaald. Hier moet worden gedacht aan een zonneboiler en
zonnepanelen. Op de Eco-Iglo zit het zo genaamde sun track systeem. Dit systeem beweegt zich met de
zon mee over de woning zodat er een maximaal rendement wordt behaald uit de zonne-energie.
Hieronder is de actieve zonne-energie opwekking schematisch uitgewerkt.
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SUN TRACKING SYSTEEM
Het Sun Tracking Systeem is zoals eerder gezegd een systeem wat de zonnepanelen optimaal met de zon
mee beweegt, zodat hier het maximale rendement uit kan worden gehaald. De zon beweegd langs de
aarde en ieder moment van de dag en ieder seizoen staat hij anders. Doordat het frame kan bewegen
staat het altijd optimaal op de zon gericht. Via een instarlingsdiagram is makkelijk te zien hoe de zon zin
beweegd en uit welke hoek de maximale opbrengst verkregen kan worden.

Het instralingsdiagram toont de gemiddelde jaarlijkse zoninstraling voor verschillende vaste
hellingshoeken en oriëntaties, uitgedrukt in percentages van de maximale instraling. Zo is af te lezen dat
de instraling op een plat vlak (het middelpunt van de cirkel) ongeveer 85% van de maximale instraling
bedraagt. In Nederland wordt het maximum, ruim 1100 W/m², bereikt onder een hoek van 35° op het
zuiden. Doordat het frama van het suntrack systeem vast zit aan de vorm van de koepel kan deze niet
onder de optimale hoek in de zon worden gesteld. Echter doordat het frame naar boven afbuigd wordt
het bovenste deel wel beter in de zon gesteld en door het draaiende systeem kan zo toch zeer veel
energie opgewekt worden.
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Het systeem is een eenvoudig computer aangestuurd aluminium
frame waar 21 zonnepanelen met een oppervlak van 50 m² op
verwerkt zijn. Dit systeem loopt op een rails aangedreven door
een electromoter. Hieronder is het sun tracking systeem
uitgelegd in de vorm van een plaatje.
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ZONNEPANELEN VERWERKT IN GELAAGD ISOLATIEGLAS
Naast de zonnepanelen die vastzitten op het frame van het Sun Tracking Systeem
zijn er ook zonnepanelen verwerkt in het gelaagd isolatieglas van de Eco-Iglo. Het
gaat om 24 m² aan zonnepanelen.
ENERGIEOPWEKKING
Het sun tracking systeem en de in het isolatieglas geintregreerde zonnepanelen zijn in totaal goed voor
een opwekking van 6800 KW/H. Dit betekent dat het zonnesysteem jaarlijks bijna twee keer de
behoefte van een gemiddeld gezin in Nederland opwekt (3500KWH)
OPSLAG VAN DE OPGEWEKTE ENERGIE
Deze energie wordt geconververteerd door 2 inverters c/q chargers
van het type MyGrid van Nedap Energysystems. Deze MyGrid
inverters hebben elk een maximale capaciteit van 5 kW. Door deze
energie opslag kan de energiebehoefte in de Eco-Iglo ter aller tijden worden gewaarborgd, zodat ook in
tijden van donkere dagen er altijd voldoende stroom voor het huishouden aanwezig is.
Hierna wordt de geconverteerde energie opgeslagen in een serie batterijen. Deze zijn opgesteld in 2
batterijrekken in de kelder in de fundatie. Hierin staan 12 batterijen van het type Exide A 600. Dit zijn
zeer omgevingsvriendelijke en onderhoudsvrije batterijen.
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Vanuit de mygrid inverter en gevoed door de de batterijen wordt de elektrische energie van 400/230V
klaar voor gebruik gemaakt en via een elektro-verdeelinrichting met 16 geschakelde groepen de Eco-Iglo
in geleid en met het intelligente power management systeem wordt elk etmaal de gegenereerde
energie bewaakt en verdeelt.
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Door deze energie opslag kan de energiebehoefte in de Eco-Iglo ter aller tijden worden gewaarborgd,
zodat ook in donkere dagen er altijd voldoende stroom voor het huishouden aanwezig is en de
bewoners zeker een week, zonder dat er energie wordt opgewekt, kunnen leven.

WATERVOORZIENING
De Eco-Iglo maakt gebruik van een geavanceerd water opvang en zuiveringssysteem.
GRIJSWATER SYSTEEM

Zoals te zien is wordt het regenwater opgevangen in de tank, waarna het
wordt doorgespeeld naar een nano filter die het water zuiverd. Nano filters
zijn in de afgelopen jaren sterk verbeterd en de kwaliteit van het drinkwater
kan hierdoor gegarandeerd worden. Een nano filter maakt gebruik van
omgekeerde osmose. Hiernaast is een afbeelding met het systeem. Mocht
het voorkomen dat de tank leeg dreigt te raken kan het systeem
overschakelen op het oppervlakte water. Door een eenvoudige buis naar het
oppervlakte te leiden is het probleem op te lossen.
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Doordat de vorm van de Eco-Iglo een halve bol is kan het hemelwater worden opgevangen in een
geintegreerde goot op het bovendek van de op de begane grond op het drijfelement. Dit water wordt in
een tank opgevangen in de kelder van de fundatie. Het schema hieronder legt duidelijk uit hoe het
systeem werkt.
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DONKER WATER SYSTEEM
Voor het donker water systeem is het eerste waarnaar gekeken moet worden de toilet. De Jappaners
hebben enige tijd geleden een toilet ontwikkeld waarbij je geen toiletpapier meer hoeft te gebruiken.
Toto (de fabricant van het product) werd geinspireerd door de obsessie van de westerse wereld voor
WC-papier. Elke keer dat dit product gebruikt wordt, wordt het hout van een ‘echte’ boom weg
gespoeld en dit heeft een gigantische milieuimpact. Om dit op te lossen maakt het systeem gebruik van
een waterreiniging van het achterwerk en een droging met lucht. Hierdoor is reiniging met het
traiditionele WC-papier niet meer nodig.
Het vuile water van het toilet wordt opgevangen in een PE tank in de fundatie van het drijfelement. In
deze tank zal een biologische afbreking in werking worden gezet door middel van een microorganismen. Tot voor kort was er geen goed milieuvriendelijk alternatief. Daarom werd een
microbiologische toiletvloeistof ontwikkeld, een prima alternatief voor chemische middelen: de
Combi toiletvloeistof en UV-Prof. De micro-organismen in Combi toiletvloeistof en UV-Prof zorgen voor
een snelle afbraak van urine en fecaliën door een natuurlijk afbraakproces en de vloeistoffen
hebben een prettige geur. Hierna kan het de tank geloost worden.
Uiteraard is het bij deze methode wel zaak dat ook de rest van de middelen die in het huis gebruikt
worden, bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, ook biologisch afbreekbaar zijn anders zouden er alsnog
schadelijke stoffen in het oppervlakte water kunnen komen.

VENTILATIE
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In de nok van de koepel is een Warmte Terug Win Installatie van
Nedair geinstalleerd. De Nedair hergebruikt de warmte die op
verschillende plaatsen in de Eco-Iglo vrijkomt en zuiverd de lucht
zodat er een aangenaam binnenklimaat onstaat.
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Verse buitenlucht wordt door de WTW-Unit opgezogen en door
middel van een scheiding wordt deze verwarmd met de aanwezige
warme lucht uit de Eco-Iglo. Dit systeem is zo efficient dat een
rendement behaald wordt van 90%. Dit betekend dat slechts 10%
van de energie in de warme lucht verloren gaat waardoor het
energieverbruik aanzienlijk daalt. Doordat er een overdruk wordt
gecreerd in de WTW-Unit blijven
insecten buiten.
De WTW-unit houdt op een energiezuinige manier de lucht in de
woningschoon. Een belangrijk product voor een gezond leefmilieu in
de Eco-Iglo.

VMCII regelaar
Om de WTW-Unit aan te sturen is er een VMCII regelaar geinstalleerd die via de centrale computer te
bedienen is. Door middel van een USB plug and play kan naar aan de hand van de wensen van de
bewoners een programma worden geschreven met hun wensen met betrekking op het binnenklimaat.
Zo is programmeerbare zomernachtventilatie mogelijk, waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van de
bypassfunctie. Daarnaast behoort het sturen van een na-verwarmer of het volledig koppelen aan een
gebouwbeheer systeem tot de mogelijkheden van de VMC II. Deze regelaar kan ook gekoppeld worden
aan een intern netwerk.
KA: VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE KOELING
Een andere optie is volledig geïntegreerde koeling met regelbare direct-expansie-techniek. De
compressor heeft een digitale scroll; het regelen van de compressor werkt daardoor net als bij
koudwater-koeltechniek. Het vermogen is dan ook te regelen van 10% tot 100%. Uiteraard zorgt deze
techniek voor een verlaging van het energiegebruik.
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Vanuit het kookeiland wordt door middel van een afzuigkap de lucht direct naar
buiten geleidt. Deze lucht gaat niet via de WTW-Unit.
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Warmtapwater
In de Eco-Iglo is zoals in ieder huis behoefte aan warm water voor het sanitair. Immers mensen willen
warm kunnen douchen en warm water uit de kraan krijgen. In de Eco-Iglo wordt gebruik gemaakt van
twee verschillende soorten warmteopwekkings systemen, namelijk een zonneboiler en een
warmtepomp instalaties die gebruik maakt van de warmte van het oppervlaktewater. In het volgende
deel zullen beide systemen worden toegelicht.
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In dit schema is te zien hoe het warm water door het huis loopt met de LTV (lage
temperatuurverwarming, de vloerverwarming), de warmtepomp, de zonneboiler en de warm water
behoefte in de verschillende vertrekken van het huis.
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LAGE TEMPERATUUR VERWARMING
Van een lage temperatuur verwarmingssysteem (LTV) wordt gesproken als de aanvoerwatertemperatuur niet hoger is dan 55°C en de retourwatertemperatuur maximaal 45°C.
Uit het onderzoek blijkt dat het vervangen van een hoge temperatuur afgiftesysteem door een lage
temperatuur verwarmingssysteem vrijwel uitsluitend positieve effecten heeft. Met name ten aanzien
van thermisch comfort en luchtkwaliteit presteert LTV in het algemeen beter dan traditionele systemen.
LT-warmte-afgifte leidt tot een verbetering van de woonkwaliteit, onder meer als gevolg van een
homogenere temperatuurverdeling, lagere (aangenamere) luchttemperaturen, minder mijten en minder
tocht.
Het toepassen van LTV leidt tot energiebesparing bij de afgifte. Deze besparing komt bovenop de
energetische voordelen van LTV bij de opwekker en de verminderde leidingverliezen in het
distributienet bij collectieve opties.
De besparing die LTV oplevert is in kosten en in energie besparing uit te drukken. Door goed gebruik te
maken van vloerverwarming en LT-radiatoren kan een energiebesparing van 10% op de normale (90-70
verwarming) per jaar worden verkregen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere voordelen waardoor
voordit systeem gekozen zal worden. Deze voordelen staan hieronder opgesomt.
Als voordelen van vloerverwarming zijn te noemen:
•

•
•

de lage watertemperatuur maakt het systeem geschikt om te combineren met:
o warmtepompinstallatie
o zonnecollectorensysteem
er ontstaat ruimtewinst door het ontbreken van verwarmingslichamen, zoals radiatoren;
geen obstakels.
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In de Eco-Iglo zal gebruikt worden gemaakt van een LTV, omdat dit systeem zeer milievriendelijk en
duurzaam is.

22

ZONNEBOILER
Naast de zonnepanelen die electriciteit opwekken is er ook een zonneboiler aanwezig in de woning. Een
zonneboiler maakt in tegenstellen tot de zonnepanelen geen gebruik van de electomagnetische straling
van de zon, maar van de warmte die de aarde bestraalt. Deze warmte wordt opgevangen door de
leidingen die op het dak lopen. Gericht op de zuidzijde zit een buizenstelsel van 4 m² waar de warmte
het sterkst is. Hier lopen de leidingen zoals in het plaatje hiernaast te zien is. Het grote voordeel van
zonneboilers is dat er geen gebruik maakt van de fossiele brandstoffen die in de aarde maar in schaarse
hoeveelheid beschikbaar zijn. Doordat het geen gebruik maakt van de fossiele brandstoffen is er geen
uitstoot van CO2, waardoor op jaarbasis 280 kg CO2 uitstoot voorkomen kan worden.
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Werking van de zonneboiler
Zoals al eerder genoemd maakt de zonneboiler gebruik van de warmte van de zon. Deze warmte wordt
opgevangen door een collector (1) en overgedragen op een vloeistof (water met antivries) die zich in
een buizensysteem onder het oppervlak van de collector bevindt. Doormiddel van een pompje wordt
deze vloeistof door een leiding gepompt (4) die door het waterwat (2) loopt. Hierdoor wordt de warmte
over het hele systeem verdeeld en wordt het water warm. Het opgewarmde water wordt vervolgens via
een naverwarmer (3) het huis in geleid, waar het geconsumeerd kan worden (5).
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De zonneboiler op de Eco-Iglo bestaat uit een zonnecollector van 4 m², een buizensysteem, een pomp,
een voorraadvat van 180 liter, een naverwarmer en diverse (temperatuur-)sensoren. De naverwarmer is
een deel van de installatie die nodig is om het water bij te verwarmen als de zon niet of nauwelijks
schijnt. Hierbij kan gedacht worden aan bewolkte winterse dagen. Als dit het geval is zorgt de
naverwarmer er via elketrische stroom (verkregen uit de zonnepanelen) voor dat het water een
minimale temperatuur van 60⁰C heeft. Dit is nodig om de legionellabacterie te doden. De pomp in het
systemen begint te lopen zodra de temperatuur in buiten het voorraadvat hoger is dan de temperatuur
binnen het voorraadvat. Omgedraaid zal de pomp stoppen. Dit zorgt ervoor dat alleen warm water het
voorraadvat binnen kan dringen.

WARMTEPOMP
Naast de zonneboiler is er ook een warmtepomp aanwezig in de Eco-Iglo. De warmtepomp zorgt voor
een verwarming van het water door middel van warmtewinning uit het oppervlaktewater.
Werking van de warmtepomp

Indien de te verwarmen ruimte naast een waterloop of meer ligt kan daaruit
water opgepompt worden, door het warmtepompsysteem gevoerd worden
en dan terug geloosd worden. Daarbij moet wel gezorgd worden voor een
goed filter.
Het
rendement
ligt
relatief
hoog
aangezien
een rivier of meer meestal niet helemaal dichtvriest en de temperatuur
normaal dus niet onder de 4°C komt te liggen. Ook zal er geen uitputting van
het medium ontstaan doordat het continu vervangen wordt.
De werking van een warmtepomp met koudemiddel is in wezen die van
een koelkast. Bij een koelkast wordt door de verdamper warmte onttrokken
aan de te koelen producten, en wordt dit via de condensor afgegeven aan de
buitenlucht. Bij een warmtepomp wordt deze warmte onttrokken aan
elementen van het milieu (bodem, lucht, water...) en naar het verwarmingssysteem gevoerd. Het
kringproces van het koelmiddel gebeurt volgens eenvoudige natuurkundige wetten. Het koudemiddel,
een vloeistof die reeds op lage temperatuur kookt, loopt in een kring en wordt
achtereenvolgens verdampt, gecomprimeerd, gecondenseerd en ontspannen.
Bij onderstaande tekst hoort het hiernaast gepresenteerde plaatje.

Warmteafgifte in de condensor
In de condensor (radiator) condenseert de damp tegen de
relatief koude wand en geeft daarbij warmte af. De
temperatuur waarbij dit gebeurt is afhankelijk van de druk:
hoe hoger de druk, hoe hoger het kookpunt. De vloeistof
wordt aan de onderzijde van het reservoir afgetapt en
stroomt dan naar eensmoorventiel.
Drukverlaging
In het smoorventiel of reduceerventiel stroomt de vloeistof door een nauwe opening waarachter de
druk aanzienlijk lager is.
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Drukverhoging in de compressor
In de eerste stap wordt het gasvormige koudemiddel samengeperst, meestal in een scroll-compressor.
Hierbij loopt de temperatuur op tot boven die van de te
verwarmen ruimte. De hete damp stroomt naar de
condensor.
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Warmteopname uit de omgeving
In de verdamper is de druk lager, zodat de vloeistof aan de kook raakt. De warmte die daarvoor nodig is
wordt onttrokken aan de omgeving. De temperatuur waarbij dat gebeurt is afhankelijk van de
heersende druk, die door de aanzuigende werking van de compressor laag wordt gehouden.
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BEGROTING EN STICHTINGSKOSTEN

AANSCHAFWAARDE ECO-IGLO

Productie
1 Eco-Iglo

Productie
2 Eco-Iglo’s

Productie
3 Eco-Iglo’s

Productie
4 Eco-Iglo’s

Productie
5 Eco-Iglo’s

Fundatie

€ 86.275,00

€ 77.647,50

€ 73.333,75

€ 64.706,25

€ 56.078,75

Staalconstructie

€ 117.500,00

€ 117.500,00

€ 98.000,00

€ 98.000,00

€ 85.000,00

Glasconstructie

€ 196.350,00

€ 192.425,00

€ 188.500,00

€ 184.800,00

€ 180.000.00

Afbouw interieur

€ 97.400,00

€ 87.660,00

€ 82.790,00

€ 73.050,00

€ 63.310,00

Installatie werken
werktuigbouw

€ 62.800,00

€ 56.520,00

€ 53.380,00

€ 47.100,00

€ 40.820,00

Installatie werken
electrotechniek

€ 47.850,00

€ 43.065,00

€ 40.672,50

€ 35.887,50

€ 31.102,50

Kostprijs totaal

€ 608.175,00

€ 674.817,50

€ 536.676,25

€ 503.453,75

€ 456.311,25

Winst 5%

€ 30.408,75

€ 28.740,88

€ 26.833.81

€ 25.177,19

€ 22.815,56

Algemene kosten en
risico 8%

€ 48.654,00

€ 45.985, 40

€ 42.934, 10

€ 40.283,50

€ 36.504,90

Totale verkoopprijs
Eco-Iglo

€ 687.237, 75

€ 649.543,78

€606.444,16

€ 569.004,44

€ 515.631,71

Onderdeel

Drijvend wonen Eco-Iglo | 1/3/2010

In onderstaande tabel is de verkoopprijs verdeeld over de bijbehorende kosten per Eco-Iglo. Vanwege
de exclusieve elementen waar gebruik van wordt gemaakt voor de totstandkoming van de woning
speelt het aantal afgenomen iglo’s een grote rol voor de berekening van de aanschafwaarde. Bij de
realisatie van de woning worden verschillende mallen gebruikt om de glas- en staalconstructie op maat
te maken. Indien er meerdere iglo’s per mal gebruik worden zal dit een aanzienlijke kostenbesparing
met zich meebrengen.
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TOELICHTING ELEMENTEN AANSCHAFWAARDE
FUNDATIE
Het drijfelement van de Eco-Iglo wordt ter plekke op de locatie
geconstrueerd. Dit biedt voordelen ten aanzien van productie,
logistiek, transport en duurzaamheid.
Het is een drijflichaam met een vlakke betonnen vloer waarop de
staalconstructie wordt gebouwd. De fundatie heeft een oppervlakte
van 400m2 en is gemaakt van het volledig recyclebare materiaal EPS.

STAALCONSTRUCTIE
De Eco-Iglo bestaat uit 16 stalen koud gebogen beams die boven op
een cilinder samenkomen bij het bordes.
De 16 beams worden compleet geprefabriceerd, alle nodige techniek
is er al in verwerkt voordat het op locatie aankomt, waardoor het
opzetten hiervan in een minimum van tijd kan plaatsvinden.

GLASCONSTRUCTIE
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De
enorme
glaspartij
heeft
meerdere
voordelen.
Daglicht wordt 100% is benut. De ronde glasvorm is zeer energie
zuinig, er hoeft maar weinig verwarmd te worden. Het geeft een 360º
panoramisch uitzicht, waardoor binnen en buiten in elkaar overgaan en
je dicht bij de natuur en de elementen leeft.
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De woning heeft ruim 340m2 gelaagd isolatieglas, waarin 24m2
geïntegreerde UV zonnecellen in het isolatieglas is verwerkt. Colt
International produceert en monteert de glaspartij van de ECO-IGLO.

INSTALLATIE
In samenwerking met Technisch Adviesbureau Betuwe (TAB)
heeft Intact Ecodesign alle technische specificaties en
constructies uitgedacht. Alle verbeteringen en innovaties op dit
gebied worden op de voet gevolgd en geimplementeerd in het
concept
Het resultaat is een installatie die aan alle regelgeving voldoet,
opgebouwd met technieken die tot nu toe alleen in luxe
bedrijfsgebouwen werden toegepast.
Alle componenten zijn afgesteld op het gebruik en de behoefte
in de ECO-IGLO .

ALGEMENE KOSTEN EN RISICO

Drijvend wonen Eco-Iglo | 1/3/2010

Voor de algemene kosten en risico wordt een percentage van 8% gereserveerd. Algemene Kosten (AK)
zijn de kosten binnen de realisatie van de Eco-Iglo die niet direct of indirect (via een tarief) aan de bouw
kunnen worden toegerekend.
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BIJLAGE 1 TOELICHTING EPN MODELLERING
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ECO IGLO

Woning oppervlakte

Eco‐Iglo aanzichten

Eco‐Iglo buiten

Drijfelement

Suntracking systeem

Installatie elektriciteit

Installatie warmte Terug win

Verwarming en koeling

Grijs & donker water

Installatie PVE

Installatie PVE

Installatie PVE

Waarom ECO ILGO

