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en energieneutraliteit de uitgangspunten. "Wij verzamelen onze ver

zuimcijfers (jaarlijks 3,9 procent) op afdelingsniveau en niet op locatie

niveau. We weten wel uit opmerkingen in andere medewerkersonder

zoeken dat Ouiven als prettig wordt ervaren", zegt persvoorlichter Jelle 

Wils. "Mij spreekt de openheid aan en de hoeveelheid licht die binnen

stroomt; ik merk dat ik daardoor fitter ben." 

Daarnaast valt tijdens het bezoek de aangename akoestiek op. On

danks de grote open ontmoetingsruimte waar mensen heen en weer 

!open, koffie gedronken wordt en informele vergaderingen plaatsvin

den, is er slechts een zacht geroezemoes te horen. Vooral dat laatste

aspect is belangrijk, blijkt als Wils verder praat. "Met dit pand hebben

leveren genoeg elektriciteit (1,3 miljoen kWh) op om 430 huishoudens 

van stroom te voorzien geworden. In eerste instantie was becijferd dat 

dit voldoende zou zijn voor een energieneutrale bedrijfsvoering, maar 

we zien dat mensen hier lange werkdagen ma ken en bovendien is de 

bezettingsgraad 20 procent hoger dan we op voorhand verwachtten." 

Oat is een indicatie dat werknemers graag in het gebouw vertoeven, 

maar het betekent ook dat Liander de lat hoger moet leggen om ener

gieneutraal te word en. "We hebben daarom twee relatief kleine wind

molens op het terrein geplaatst die 15.000 kWh per jaar opleveren en 

eind 2018 zijn extra panelen geplaatst. Zowel de optie om in de toe

komst grotere windturbines te plaatsen als het installeren van extra 

we het nieuwe werken omarmd. Niemand heeft hier een vaste plek, er zonnepanelen wordt onderzocht." 

zijn geen hokjes en alles is veel opener geworden, de akoestiek is daar- Een ander aspect waar Liander naar kijkt, is het tegengaan van pieken 

op afgestemd. Daarnaast zijn er verschillende ruimtes ingericht als con- in het energieverbruik. "We willen de piekbelasting aftoppen. We zien 

centratieruimte, atelier, opleidingscentrum en vergaderruimte." 

Net als het Stadskantoor Ven lo is ook het Lianderkantoor een gebouw 

in ontwikkeling. Het gros van de energiezuinige maatregelen is getrof

fen tijdens de bouw. Het pand kreeg een WKO-installatie, lage tempera

tuur vloerverwarming, klimaatplafonds en op het dak en de parkeer

plaatsen liggen 6.000 zonnepanelen. Wils: "Vertrekpunt was om bij de 

oplevering een energieleverend pand te realiseren. De zonnepanelen 
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dat het gebruik tussen 9 en 11 uur 's ochtends erg hoog is. De elektri

sche auto's die 's ochtends aan de laders gekoppeld worden zijn daar 

mede debet aan. We streven ernaar om dat laden efficienter te ma ken. 

Bijvoorbeeld door parameters te koppelen aan het laadsysteem. Het 

idee is dat de auto's dan laden op de uren dat de zonnepanelen het 

meest opleveren, maar we kunnen het laden ook afstemmen op het ge

bruik. Bijvoorbeeld door slim te laden op basis van de vertrektijd en de 

afstand die overbrugd moet worden." 

Gevraagd naar het leerproces en de lessen die zij meenemen in volgen

de projecten zegt Van de Westerlo: "Alles begint met een visie. Bij voor

keur wordt er vanaf de start gedacht aan duurzaamheid en circulariteit, 

maar dat is lang niet altijd het geval. Oaarom zeg ik Ii ever: stap op de 

trein, ook als hij al rijdt. De weg richting de circulaire economie is een 

weg waarin constant kwaliteitsverbetering plaatsvindt. Bij ieder project 

komt de lat hoger te liggen, steeds gaan we een stapje verder. Oat 

vraagt niet a Ileen een circulaire mindset bij opdrachtgevers, maar ze 

moeten ook kritische vragen stellen, de markt uitdagen en vertrouwen 

op de kunde van hun leveranciers." Ook bij Liander is de organisatie 

inmiddels al een stap verder. Het hoofdkantoor in Arnhem werd full 

electric en komend jaar wordt ook het kantoor in Amsterdam circulair 

verbouwd. Wils: "We vinden dat we als energiedistributeur een voor

beeldfunctie hebben. Oaarom is ons gebouw in Duiven aardgasloos. Bij 

strenge kou kunnen we gebruikmaken van het warmtenet. Ons kantoor 

in Arnhem kreeg zelfs helemaal geen warmte- of gasaansluiting. Daar

naast willen we waar mogelijk materialen hergebruiken." Oat komt ook 

voort uit een intrinsieke motivatie. "Niet alleen in de bouw is er name

lijk een schaarste aan materialen. We merken het ook bij onze bedrijfs

voering. Door de transitie naar duurzame energie, moeten we veel nieu

we aansluitingen realiseren en zal de infrastructuur verzwaard moeten 

word en. Oat wordt een grote opgave en we merken dat er nu al tekorten 

ontstaan. Enerzijds aan grondstoffen, maar ook omdat onze leveran

ciers het tempo nauwelijks kunnen bijbenen. Mede daardoor zien we 

circulariteit niet als een modewoord. Het is hard nodig!" -:: .... 

Uitgelicht Energietransitie 

MOR wint Europese prijs met 
transformatieopgave 

Modular Office Renovation (MOR) won in Hongarije de 
tweede prijs van de Solar Decathlon Europe 2019. Het team 
verantwoordelijk voor MOR bestaat uit 54 studenten van de 
TU Delft. Op de Green Village wordt onderzocht wat de beste 
strategie is om energetisch slecht presterende kantoorge
bouwen te transformeren naar multifunctionele gebouwen 
die energiepositief zijn. 

Tekst Katja van Roosmalen 

De mock-up van MOR staat op de Green Village in Delft en is een 1:1 uit

snede van de Marconitorens (tegenwoordig de Lee Towers). "De keuze 

om juist dit gebouw als uitgangspunt te nemen ontstond door de sa

menwerking met de gemeente Rotterdam", legt Okan TUrkcan, student 

aan de TU, uit. "Bovendien is het een interessante casus, omdat het 

gebouw symbool staat voor veel meer hoogbouwcomplexen. Oplossin

gen die we aandragen voor deze transformatie zullen daardoor breed 

toepasbaar zijn." 

25 mm en een marmoleumvloer." Een snelle rekensom leert dat de op

hoging aanzienlijk (100 mm) is. "Maar dat was nodig", verklaart Tiirk

can. "Ondanks dat we hier op de Green V illage de ruimte hebben om af 

te wijken van het Bouwbesluit, hebben we dat niet gedaan omdat we 

ons focusten op de opschaalbaarheid. Dan is het van belang dat zowel 

aan de brandtechnische als akoestische eisen (54 dB) wordt voldaan. 

Er zijn veel aspecten van het project die om aandacht vragen, maar in Door te werken met droge dekvloeren konden we bijvoorbeeld contact-

dit artikel beperken we ons tot de vloer. "De opbouw verschilt van een geluiden beperken. In dit geval is dat heel belangrijk omdat we uitgin-

traditionele vloeropbouw met vloerverwarming", legt Anton Drenth van gen van een bestaande situatie en de betonvloeren in de Marconito-

fermacell uit. "Op het beton kwam 20 mm minerale wol (steenwol), ver- rens zijn slechts 100 mm dik. Dan moet je stevige maatregelen treffen. 

volgens een 10 mm gipsvezelplaat van fermacell, daarop een houtve- Zelfs de steenwol (20 mm) vervangen door een dunnere viltisolatie von-

zelplaat van 35 mm waarin de PE-leidingen zijn verwerkt en de boven- den we geen optie." 

ste lagen bestaan uit een dubbele fermacell gipsplaat (2E22) van 

Een and er aspect waar rekening mee gehouden werd, was de circulari

teit. Zowel de materiaaleigenschappen als de demontagemogelijkhe

den speelden een rol. TUrkcan: "Het gebouw moet eenvoudig op- en af 

te breken zijn. Dus niet alleen met het oog op de toekomst, maar ook 

omdat de wedstrijd in Hongarije plaatsvond, kozen we voor een droog 

systeem. Daarnaast zijn materialen beoordeel op hun CO,-footprint." 

De gipsveze\plaat van fermacell paste in dat streven. Drenth: "De pla

ten worden gemaakt van gerecycled ontzwavelingsgips (uit kolencen

trale Amsterdam), oud papier en water uit de Maas. We zijn daardoor 

heel circulair." 

Evenals de Pavatex (houtvezelplaat). TUrkcan: "Al zullen we voor de 

houtvezelplaat in een later stadium nog wel gaan kijken of we het ver

werkingsproces kunnen aanpassen. Het gewicht was voor het vervoer 

en de opbouw in Hongarije zeker een pre, maar doordat de plaat zacht 

is hebben we alle sleuven voor de vloerverwarming handmatig ge

freesd. Tijdens de evaluatie met de partners en onderzoeken die plaats 

gaan vinden, komt dit vast nog aan de orde." 
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