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UITGANGSPUNTEN VOOR DEELNAME

WAAROMDOE

IKMEE?

De duurzaamheidsprijsvraag, welke een initiatief is van de gemeente

Hofvan Twente, heeft als doel om er in onze samenleving voor te

zorgen dat we alle energie in onze gemeente zelfopwekken.

Om dat te bereiken dienen we ons met z’n allen bewust te zijn

dat dit dan ook daadwerkelijk gaat te gebeuren.

Hoe en waarom zal in mijn bijdrage duidelijk worden.

Het begint natuurlijk bij volwassenen maar omvanaf 'de kinderschoe-

nen' te beginnen is het noodzaak datwe onze kinderen en kleinkinderen

dat vanafschool mee te geven.

Mijn doel is om een basis te leggen voor leerstofbovenbouw basison-

derwijs en leerlingen voortgezet onderwijs. Door middelvan 'de duur-

zaamheidsbox’, zal duidelijk worden gemaakt hoe dit verwezenlijkt kan

worden.

Tevens kan dit als basis dienen voor sessies metvolwassenen om duide-

lijkheid te geven welke mogelijkheden daarin zijn.

Uitgangspunt is jullie eigen huis. Deze dienenwe zodanig

te (ver) bouwen en te voorzien van installaties datje daarna kunt

zeggen: ik heb mijn eigen Energiecentrale.
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Leerstof

Geschiedenis

Wat moeten we doen?

Wat is hernieuwbare energie?

Isoleren van onze woningen

Creëer je eigen energiecentrale

Hoe werkt een warmtepomp?

Schematische weergaven van de vier systemen

Hoe werken zonnepanelen?

Het doel

Voorbeelden duurzaamheidsbox



LEERSTOF
 

PROJECT

leerprogramma duurzaam energiegebruik in je huis door

te investeren in je eigen energiebedrijf.

VOORWIE

leerlingen bovenbouw basisonderwijs, het

voortgezet onderwijs en kennisoverdracht voor volwassenen.

WAAROM

onze aardbol raakt uitgeput door 0.a. gaswinning. Gas wordt

gebruikt voor het verwarmen van onze woningen, scholen

en bedrijven.

WAARVOOR

je ervan bewust worden dat die uitputting ons bedreigt en

de basis leggen voor het echt gebruiken van Hernieuwbare

Energie.

GESCHIEDENIS
 

Onze ouders en voorouders stookten hun huizen warm met hout en kolen

in de kachels in de verschillende vertrekken.

In de buitengebieden was er voldoende hout in de houtwallen en bossen.

In de steden moesten ze de kachel vullen met kolen die als brandstof

uit de grond werd gehaald op een paar honderd meter diepte 0.a. in

Zuid-Limburg.

Tot het moment dat er in Groningen aardgas werd aangeboord, kon deze

grondstofworden gedolven.

De aardgasbel was zo groot dat heel Nederland gedurende tientallen jaren

de huizen met gas kon worden verwarmd.

Er werden gasleidingen gelegd naar alle woongebieden, zodat iedere

bewoner toegang had tot gas.

Doordat jaren lang ‘misbruik’ maken van deze uitputting van de aardbol

ontstonden niet lang geleden in Groningen de eerste problemen door

aardbevingen.

Gevolgen: bodemverzakking en gescheurde huizen.

Het resultaat is dat huizen daar niet meer veilig zijn.

We denken er over na hoe dit verder moet. Uiteindelijk zal als we zo door-

gaan het gas een keer op zijn.

WATMOETEN
 

WE DOEN?
 

‘We moeten nu maatregelen nemen, omdat een ieder zich ervan bewust

moet zijn dat uitputting van onze bodem door 0.a. aardgas eindig is.

We hebben de plicht dit duidelijk te maken aan onze kinderen en klein-

kinderen.

Laten we beginnen met de kinderen van bovenbouwvan de basisschool

en het voorgezet onderwijs te vertellen wat de mogelijkheden zijn om

ons huis energie-neutraal te krijgen.

Dat wil zeggen dat we geen gas en elektriciteit meer afnemen van gasnet

en elektriciteitscentrales.

Dit kunnen we doen door onze woningen beter te isoleren en onze

eigen energiecentrale te maken.

Met simpele voorbeelden wordt uitgelegd hoe we dat moeten doen

door gebruik te maken van Hernieuwbare Energie.

»



WAT IS

HERNIEUWBARE

ENERGIE?

n_ Dit is energie die wordt opgewekt uit onze aardbol, buitenlucht en zon.

De aarde heeft op redelijke diepte al een temperatuur van ca. 1 graden.

De buitenlucht heeft verschillende temperaturen.

Met water en lucht kunnen we ons huis al verwarmen.

Met eenwarmtepomp kunnen we de temperatuur verhogen. Die pomp

zorgt ervoor dat de temperatuur in ons huis constant is.

Met zonnepanelen kunnen we elektriciteit opwekken, nodig voor de ver-

lichting in ons huis en de elektrische apparaten zoals keukenapparatuur

enwarmtepomp.

Als we deze mogelijkheden hebben benut dan sprekenwe al van eigen

energiecentrale.

We moeten dan ook nog onze huizen goed isoleren.

 

 

ISOLERENVAN

ONZEWONINGEN

s_ Eenaantal voorbeelden geeft aan hoe we onze

huizen moeten bouwen om ze goed te kunnen isoleren.

 

 

» begane grondvloer

» buitenmuur

» dak met zonnepanelen

» driedubbele beglazing

CREËERJE

EIGEN ENERGIE-

CENTRALE

s Ezijn 4 oplossingen/mogelijkheden waarmee

je Hernieuwbare Energie opwekt door gebruik te

maken van een warmtepomp in combinatie met

zonnepanelen.

 

 

 

1 luchtwaterwarmtepomp

vloerverwarming en/of radiatoren

2 grondwaterwarmtepomp

vloerverwarming en/of radiatoren

3 water|waterwarmtepomp

waterbuffer, vloerverwarming en/of

Tadiatoren

4 ventilatiewarmtepomp

Tadiatoren

De elektriciteit die hiervoor nodig is, komt van

de zonnepanelen op het dak.



HOEWERI(T NAAR RADIATOR OF

EENWARMTEPOMP? VLOERVERWARMING RETOUR

m_ Eenwarmtepomp s een mechanisch systeem welke op natuurlijke basis KOUD WATER WARM WATER

lucht ofwater verwarmt tot een gevraagde temperatuur in ons verwar-

mingssysteem zoals radiatoren of vloerverwarming.

De warmte wordt gemaakt volgens onderstaand proces.

Er zijn 4 mogelijkheden om de warmtepomp te voorzien van basis-

warmte. Deze systemen worden hierna omschreven en voorzien van een BOILER

schema hoe dit dan werkt. 180L

Ook de warmwatervoorziening in de boiler is daarmee geregeld.

In de warmtepomp zit in een gesloten systeem een mengsel van water

met koelvloeistof. De warmte die uit de buitenlucht (luchtwaterwarm-

tepomp), de bron (grondwater/warmtepomp) ofbufferopslag (water/

warmtepomp) komt, wordt overgedragen in de verdamper, waardoor

het koelmiddel verdampt.

Er vormt zich nu een gas welke wordt samengeperst in de compressor.

Hierdoor gaat de temperatuur in het gesloten systeem omhoog.

In de condensor wordt dan de warmte- energie in het koelmiddel van

het verwarmingssysteem afgegeven om het woonhuis en het tapwater te

verwarmen. Daarbij condenseert het koelmiddel en wordt weer vloei-

baar.

Door een ventiel zet het vloeibare koelmiddel weer uit en wordt op-

nieuw naar verdamper getransporteerd.

En zo begint het weer van voren af aan. COMPRESSOR

Denk hierbij aan het systeem van onze koelkast. Dit werkt op dezelfde EXPANSIE VENTIEL

wijze maar haalt geen warmte uit ruimte, zoals koelkast, maar brengt

warmte toe.

Warmte wordt afgegeven aan radiatoren of vloerverwarming.

 

 

CONDENSATOR VERDAMPER

De graphics op de volgende pagina's geven schematisch weer hoe

deze vier systemen werken.  



1. LUCHTWATER WARMTEPOMP

Het systeem van de warmtepomp is hiervoor

beschreven. De basiswarmte van dit systeem

wordt uit de buitenlucht gehaald door middel

van een ventilator, die in de buitenlucht is

opgesteld.

De temperatuur van deze buitenlucht gaat in

de warmtepomp omhoog zoals omschreven.

Daarna wordt de warmte afgegeven aan radia-

tor of vloerverwarming.

RADIATOR

  
VLOERVERWARMING

 WARMTEPOMP

 

VENTILATOR (BUITEN)

    

2. GRONDWATER WARMTEPOMP

Het systeem van de warmtepomp

is hiervoor omschreven. De basis

warmte van dt systeem wordt uit

de bodem gehaald door middel van

een zogenaamde aardwarmtesonde

(buis) en wordt overgedragen naar de

warmtepomp.

De temperatuur van dit grondwater

gaat in de warmtepomp omhoog RADIATOR

zoals omschreven. Daarna wordt de

warmte afgegeven aan radiator of

vloerverwarming.

 

 

  
   

VLOERVERWARMING
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Het systeem van de warmtepomp

is hiervoor omschreven. De basis-

warmte van dt systeem komt uit de

zonnecollectoren op het dak, met

daarin water met koelvloeistof.

Deze energie wordt direct gebruikt

voor het maken van warm water en

verwarming met de warmtepomp.

Daarnaast kan met deze energie de

bufferzak in de kruipruimte worden

gevoed. Bij te weinig energie uit de

buitenlucht, kan de warmtepomp

energie onttrekken uit de bufferzak.

Daarna wordt de warmte afgegeven

aan radiator of vloerverwarming.

g aa

  

 

   

WARMTEPOMP

3. WATER/WATER WARMTEPOMP

  

  RADIATOR

   VLOERVERWARMING

  

 

BEGANEGROND VLOER

aa 
WARMTEWISSELAAR

KRUIPRUIMTE

 

 

4. VENTILATIEWARMTEPOMP

  BOILER
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WARM

TAPWATER

  
EXPANSIEVAT

______ VUL + OVERSTORT

   RADIATOREN

  

PV (OPTIE)

220V TFASE

Dit concept is gebaseerd op basis van

natuurlijke luchttoevoer en mechani-

sche afvoer in combinatie met warmte-

terugwinning van ventilatie.

Een systeem in onder meer de keuken,

de woonkamer, de badkamer, het toilet

zuigt de lucht af.

Deze (vervuilde) lucht wordt afgevoerd

via de warmtepomp alwaar het wordt

opgewarmd tot 50 graden.

Daarna gaat de warmte naar de radiator.

De gebruikte afgekoelde lucht wordt

daarna naar buiten afgevoerd.

Daarna wordt de warmte afgegeven an

radiator of vloerverwarming.

»



HOEWERKEN

ZONNEPANELEN?

m_ Zonnepanelen bestaan uit 2 Jagen silicum. Deze hebben de eigenschap

dat er tussen deze 2 lagen onder invloed van licht een elektrische stroom

loopt. In vakterm wordt het photovoltaische cellen genoemd, afgekort

DV-systeem.

Er komt zogenoemde gelijkstroom van de panelen die omgezet dient

te worden naar wisselstroom. Dit gebeurd middels een omvormer.

Deze omvormer levert zijn elektriciteit af aan onze meterkast voor

onze verlichting in huis, elektrische apparaten en de warmtepomp.

Overdadige stroom kan opgeslagen worden in een grote batterij.

Als we voldoende stroom kunnen opwekken, dus een voldoende aantal

zonnepanelen plaatsen, hoeven we geen gebruik meer te maken van

energiecentrales die stroom opwekken uit gas ofkolen.

 

 

HET DOEL

—  Voor mijn gevoel kan ik op deze wijze een educatieve bijdrage leveren

aan Duurzaamheid.

Met sponsoren en leerlingen van het ROC kan er aan de hand van getoonde

beelden op de volgende pagina's, voor elke school een duurzaamheidsbox

worden gemaakt. Op de volgende pagina's zienjullie voorbeelden van

de boxen.

Sponsoren organiseren en begeleiding geven aan voorbereiding zou voor

mij een uitdaging zijn.

Ideeën hierover zou ik graag mondeling willen toelichten.

 

Samenwerken = sleutel tot succes.

B i

JAF Consultancy v.o.f.



DAKBEDEKKING

ISOLATIE

GRIND ISOLATIE

BINNENMUUR
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COLLECTOREN

ZONNEPANELEN

e

WANDVERWARMING $

VLOERVERWARMING

 

GRONDWATER (BRON)-
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VLOERVERWARMING

BETON

ISOLATIE

KRUIPRUIMTE

BUFFERZAK

WATER/WATERWARMTEPOMP
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Contactgegevens

Vosland 4, 7478 BJ Diepenheim

telefoonnummer:

e-mail:
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