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Energieneutraal woonproject ‘Prêt-à-Loger’

Prêt-à-loger biedt
de bouw vele
miljarden werk

Afgelopen zomer bereikte een team bouwkundestudenten van de TU Delft de absolute top in de
Solar Decathlon, een internationale bouwcompetitie in het Franse Versailles. Ze bouwden daar
eigenhandig het energieneutrale woonproject ‘Prêt-à-Loger’, hun slimme plan voor duurzame
renovatie en uitbreiding van de archetypische Nederlandse eengezinswoning. Bouwformatie
interviewt een teamlid en hun ‘faculty advisor’ Andy van den Dobbelsteen.
Tekst Kees van der Hoeven | Beeld Prêt-à-Loger, e.a.
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Het kabinet Rutte II heeft ambitieuze

Kees van der Linden werd gevraagd voor

zĳn werk. Niet in de laatste plaats door de

doelstellingen gesteld als het gaat om

een promotieplaats bĳ de groep Bouwfysica,

groeiende bekendheid van zĳn zogenaamde

energiegebruik. Een van die doelen is het

Installaties en Milieu-integratie van hem

‘Nieuwe Stappen-strategie’, vooral bedoeld

energieneutraal maken van onze nieuw-

en Hans Couberg.’ Onder andere in samen-

om de ‘Trias Energetica’ aan te scherpen,

bouwwoningen in 2020. Straks dus ‘nul op de

werking met Rĳksgebouwendienst deed hĳ

mede met inzet van het Cradle-to-Cradle

meter’ en dat al binnen vĳf jaar. Het vraagt

vier jaar lang onderzoek naar het versneld

denken. Werd vroeger nog gepleit voor een

een nieuwe, integrale visie op het gebruik,

duurzamer realiseren van kantoorgebouwen.

meer efficiënt gebruik van fossiele brand-

op het ontwerp, op de bouwtechniek en het

‘Dat resulteerde in 2004 in mĳn proefschrift

stoffen, in de nieuwe strategie spelen die

materiaalgebruik van woningen en natuur-

The Sustainable Office, waarna ik hier

geen rol meer: Stap 1: Verminder de vraag,

lĳk op alle installatietechnische aspecten die

fulltime universitair docent kon worden.’ Na

en doe dat op een integrale manier. Dus niet

daarbĳ aan de orde komen. Een van de voor-

een tamelĳk lang tĳdperk zonder duurzaam-

alleen door isolatie van de woning, maar met

trekkers bĳ de ontwikkeling van die nieuwe

heidshoogleraar – Kristinsson was al weg en

inbegrip van alle denkbare stedenbouwkun-

strategie is Andy van den Dobbelsteen, hoog-

Kees Duĳvesteins leerstoel Milieutechnisch

dige maatregelen. Dan stap 2: Hergebruik

leraar Climate Design & Sustainability aan de

Ontwerpen werd na zĳn vertrek opgeheven

reststromen, dus niet alleen geen warmte

faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

– werd Andy in 2009 uiteindelĳk zelf als

meer ongebruikt de woning uit, maar zet

hoogleraar benoemd.

naast energie ook andere reststromen, zoals

Van student tot hoogleraar

van water, afval en materialen systematisch

We spreken hem op zĳn werkplek binnen

Nieuwe Stappenstrategie

(en soms ook elders) in. En tenslotte stap 3:

Architectural Engineering + Technology, de

‘Tja, ik moest hier op nul beginnen, maar

Vul de resterende vraag duurzaam aan en

afdeling waarvan hĳ sinds een jaar ook verant-

gelukkig gaat het voorspoedig. Ik heb nu na

laat resterend afval ‘voedsel’ zĳn. Dat bete-

‘Dat is dan ook precies wat we met de leerstoel proberen te bereiken;
kennisontwikkeling, aansprekende duurzame voorbeelden leveren en brede publiciteit
genereren voor de resultaten van ons onderzoek, naast projecten als Prêt-à-Loger
ook de stedenbouwkundige aanpak van energie en klimaat’
woordelĳk voorzitter is. Hĳ is nu vĳf jaar hoog-

vĳf jaar een groeiende groep vaste docenten

kent dan ook dat alle materialen schoon en

leraar, maar eigenlĳk staat zĳn gehele carrière

en onderzoekers en inmiddels ook al tien pro-

niet-toxisch moeten zĳn.

tot nu in het teken van duurzaamheid.

movendi,’ vertelt Van den Dobbelsteen trots,

‘Ik ben in Delft begonnen als student Lucht-

‘en nu vertrekt er bĳ deze faculteit ook geen

Deelname Solar Decathlon

vaart- en Ruimtevaarttechniek, maar stapte

student meer zonder kennis van klimaatont-

Eén van de projecten van een groep van Van

al snel over naar Civiele Techniek, waar ik in

werp en duurzaamheid.’ Zĳn lessen zĳn vast

den Dobbelsteens masterstudenten groeide

1993 afstudeerde op mens- en milieuvriende-

onderdeel geworden in de bachelorfase en

uit tot een inzending voor de Solar Decath-

lĳke utiliteitsbouw.’

een van de hoofdonderdelen van de mas-

lon, een terugkerende bouwcompetitie rond

Voor zĳn vervangende dienstplicht kon hĳ

terfase Building Technology en hĳ schreef

energieneutraal wonen tussen universiteiten

toen op Bouwkunde terecht als medewerker

voor beide fasen omvangrĳke handboeken.

vanuit de hele wereld, die in 2014 in Versail-

bĳ toenmalig hoogleraar en architect Jón

‘Voor de bachelor gebruiken we Architectuur

les heeft plaatsgevonden. De Delftse groep

Kristinsson. Aansluitend bleef hĳ parttime

als Klimaatmachine, dat ik samen met Vera

koos ervoor om een bestaande rĳtjeswoning

docent en werkte onder meer bĳ architecten-

Yanovshtchinsky en Kitty Huĳbers maakte

uit de jaren zestig in Honselersdĳk als basis

bureau Opmaat en bĳ adviesbureau Nibe in

en voor de master redigeerde ik de Engelse

te nemen voor een innovatieve bouwkundige

Naarden.

uitgave van Kristinssons langjarige werk in

en energetische opwaardering en ze zonden

Integrated Sustainable Design.’

hun idee in voor de competitie. Uit meer dan

‘Daar heb ik vooral veel opdrachtgevers

tweehonderd inzendingen werd hun plan in

en architecten geadviseerd bĳ duurzame

Maar ook buiten de muren van de uni-

augustus 2012 als een van de twintig geselec-

projecten en prĳsvragen, tot ik in 2000 door

versiteit is er steeds meer aandacht voor

teerd voor deelname aan de expo.
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Teamfoto Versailles. Tim Jonathan, zittend tweede van links.

Overzicht noordzĳde.
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‘Toen begon het voor ons pas écht’, vertelt teamlid Tim Jonathan

Tim Jonathan vervolgt: ‘Met de eerste opbouw van het huis waren

enthousiast. Hĳ ontvangt me een paar dagen later in de bĳzondere

we in vier weken klaar en we konden aansluitend de tien aspecten

Prêt-à-Loger-woning, die inmiddels weer terug is in Delft. ‘Ons plan

waarop we door verschillende jury’s zouden worden beoordeeld nog

moest nu ook daadwerkelĳk worden uitgevoerd, tot en met de bouw

testen.’ Daarna werd het huis weer afgebroken voor transport naar

in Frankrĳk.’ De initiële groep studenten moest worden uitgebreid,

Frankrĳk.

de voorbereidingstaken moesten worden verdeeld, sponsors en
materialen moesten worden geworven, kortom vele maanden werk.

‘Ja, die volgende fase was een interessante logistieke operatie. Alles in

‘In de zomer van 2013 werd het hele project ook met studiepunten ge-

onderdelen verpakt, inclusief de gehele tuin en daarna in acht open

waardeerd zodat het team uit kon groeien tot meer dan vĳftig man (en

en drie dichte trailers naar een tussenopslag dichtbĳ het bouwterrein.

vrouw natuurlĳk).’ Aan het einde van 2013 was het budget bĳna rond,

Zodat we met één truck elke trailer op afroep op de bouw kregen.’

mede nadat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrĳks-

De intensieve voorbereiding wierp zĳn vruchten af, van de twintig

relaties en Platform31 (via project De Stroomversnelling) zich achter

deelnemende teams waren ze binnen tien dagen als eerste klaar en

het project schaarden, maar ze hadden nog steeds geen bouwer.

verdienden zo bonuspunten. ‘Alles werd beoordeeld, ook de procedures op de bouw, die in Frankrĳk veel strenger zĳn dan bĳ ons, stelt

Eerste keer bouwen

Jonathan trots‘. Hĳ was per slot van rekening verantwoordelĳk als

Uiteindelĳk bleken de grote bouwers in ons land niet happig om mee

construction manager. In de twee weken daarna ontvingen ze in hun

te doen totdat een van hun andere begeleiders, hoogleraar Bouw-

Prêt-à-Loger-woning vele bezoekers en beoordelaars. ‘We pakten op

management Hans Wamelink, via zĳn netwerk het bouwconglomeraat

onderdelen twee eerste en twee tweede plekken en eindigden tot slot

TBI wist te interesseren voor deelname. ‘Vervolgens kwam het proces

op de derde plaats, na Rome en Nantes, met maar drie van de duizend

in een stroomversnelling, want we konden nu direct gebruik maken

punten verschil…’

van de expertise van TBI’s Groothuis Wonen en hun bouwelementen-

Interieur van de kas.

fabriek in Harbrinkhoek, vlakbĳ Almelo. ‘De bouwtekeningen werden

Derde keer bouwen

uitgewerkt en samen met de meer dan veertig overige sponsors

Na de competitie braken ze het huis voor de tweede maal af, in 4,5

werden in een serie lange groepsvergaderingen, alle ontwerp-, detail-

dag ruim sneller dan die eerste keer. ‘ We waren op zondagmiddag

en techniekbeslissingen genomen. ‘Tenslotte zĳn we met zĳn allen in

ingepakt en de volgende maandagochtend om zeven uur stonden we

maart 2014 met een paar caravans en tenten naar het oosten gereisd

de zaak hier in Delft alweer op te bouwen.’ Het project krĳgt een vaste

en we hebben daar samen op de werf van Groothuis het prototype

plaats in het ‘Green Village’ dat momenteel op het voormalige Bouw-

gebouwd.’

kundeterrein wordt ingericht.
Al met al was het voor een ieder een hectische maar leerzame tĳd en

Met als basis de eengezinswoning uit Honselersdĳk, nu in hout-

sommigen zullen er ook op afstuderen, zoals Jonathan. ‘Mĳn afstu-

skeletbouw in plaats van beton. Jonathan: ‘Van de noordgevel is het

deerplan behelst een strategie waarmee de toekomstige bewoner kan

buitenspouwblad verwĳderd en er kwam een dik pakket isolatie met

worden geholpen of zelfs gestuurd bĳ het optimaal gebruiken van het

baksteenstrips voor terug.’ Het noordelĳke dakvlak is vervangen door

huis.’

een groen dak in handzame segmenten. ‘Aan de zuidzĳde is boven het

Voor de Nederlandse bouw is het eveneens een prachtig voorbeeld-

dak en aan de achterzĳde met profielen uit de kassenbouw een glazen

project, er staan immers ruim 1,4 miljoen bestaande woningen van dit

serre met PV-cellen toegevoegd, die de leefruimte vergroot en die zo

type te wachten op een duurzamer toekomst.

optimaal gebruik maakt van de zonnewarmte.’ De nieuwe kozĳnen
zĳn van gerecycled kunststof met HR+++glas en de trappen werden

‘Dat is dan ook precies wat we met de leerstoel proberen te bereiken,’

tenslotte geschikt gemaakt voor het ontvangen van de vele bezoekers

besluit Andy van den Dobbelsteen ons eerdere gesprek, ‘kennisontwik-

die in Frankrĳk de gehele woning moesten kunnen bekĳken.

keling, aansprekende duurzame voorbeelden leveren en brede publiciteit genereren voor de resultaten van ons onderzoek, naast projecten

Overzicht zuidzĳde.
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Tweede keer bouwen

als Prêt-à-Loger ook de stedenbouwkundige aanpak van energie en

‘Installatietechnisch is er geen gasaansluiting meer nodig. Er wordt

klimaat.’

elektrisch gekookt en de warmte wordt via een collectorplaat in de

Minster Stef Blok van Wonen en Rĳksdienst bleek laaiend enthousiast

kas en een warmtepomp als warm water voor douche en verwarming

over Prêt-à-Loger en houdt niet op om het succes met een ieder te

opgeslagen in een groot watervat.’ Mechanische ventilatie stuurt de

delen. ‘Nu de grote bouwers nog,’ meent Van den Dobbelsteen, ‘als die

frisse lucht via de bodem of kas op slimme wĳze door het huis, waarna

hun gereserveerde houding loslaten en samen met banken of pen-

alle restwarmte er via een warmtewisselaar weer wordt uitgehaald.

sioenfondsen slimme financiële arrangementen bedenken, dan boren

Met daglichtbuizen wordt er nog eens extra daglicht in de donkere

ze een markt aan die ze voor vele jaren en vele miljarden werk biedt.’

kern van de woning gebracht.

En hĳ heeft gelĳk, want ‘nul op de meter’ betaalt uiteindelĳk zichzelf.
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