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Voorwoord
Het concept ‘Bouwen met groen en glas’ biedt mogelijkheden voor een prettiger en
duurzamer binnenhuisklimaat in woningen, kantoren, zorg en het onderwijs. Deze
gebouwen stellen de gebruikers centraal: duurzame ruimten, waar het prettig verblijven
is dankzij daglicht, een goed binnenklimaat en een forse hoeveelheid planten. Een
aantal projecten is nu in aanbouw. Ook voor de retail biedt dit nieuwe perspectieven.
Supermarkten bestaan meestal uit dichte dozen met TL verlichting, die verder veel
energie verbruiken voor hun koeling. Hun centrale inkooporganisaties sourcen hun
producten wereldwijd. Het is uiteraard in hun belang zo goedkoop mogelijk in te kopen.
De producenten zijn anoniem voor de consument; de supermarkt verdienen het meest aan
hun huismerken.
Landmarkt gaat een alternatief realiseren: een supermarkt waar lokale
voedselproducenten hun waren aan kunnen bieden. Dat scheelt aanzienlijk in de ‘food
miles’ en de bijbehorende emissie. Bij een dergelijk concept hoort een duurzame
huisvesting. Een supermarkt met daglicht en een duurzaam klimaatsysteem: dat is in
Nederland nog nergens gerealiseerd.

Mei architecten en stedenbouwers heeft in samenwerking met Agro Adviesbureau
gerekend en getekend aan een Kas als supermarkt. Transparante kassystemen hebben
verschillende voordelen:
- ze zijn uitnodigender dan dichte dozen,
- er valt veel daglicht binnen
- het overvloedig aanwezige daglicht is positief voor de beleving van klanten
- het daglicht draagt bij aan prettige arbeidsomstandigheden
- daglicht is de enige echte duurzame vorm van verlichting.
De nadelen van grote glasoverdekte ruimtes (te veel warmteverlies in de winter, te heet in
de zomer) zijn tegenwoordig met tal van technieken uit de glastuinbouw te ondervangen.
Met speciale warmtewisselaars levert het koelen in de zomer juist warmte op voor de
verwarming in de winter; met een schermdoek is de hoeveelheid licht en warmte te
regelen. Uit deze studie blijkt dat een supermarkt in de kas financieel en ecologisch
voordelen biedt boven standaard hallenbouw. Weer een voorbeeld dat de glastuinbouw
en de maatschappij meer voor elkaar kunnen betekenen dan nu gebeurt. De volgende
stap is om het schetsontwerp uit deze studie om te zetten in een definitief ontwerp voor
specifieke locaties.
Ger Vos							
Directeur InnovatieNetwerk				

Nico van Ruiten
Voorzitter SIGN







Onderzoek inzetbaarheid van transparante kassystemen ter vervanging
van de traditionele gesloten hallenbouw systemen

doel ONDERZOEK

Transparant Kassysteem
Transparante Kassystemen ter vervanging
van de ‘dichte dozen’ hebben meerdere
voordelen.
- Verhoging beeldkwaliteit
- Uitnodigend karakter
- Daglicht is het uitgangspunt voor een
gezond en energievriendelijk binnenmilieu
- Daglicht is onontbeerlijk voor gezondheid
en productiviteit van de mens
- Daglicht is gratis en de enige echte
duurzame lichtbron

gesloten traditionele “dichte doos”



open transparant kassensysteem

systeem 6.40 m (twee daken per travee)
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Kassystemen
Kenmerk van de kassenbouwsystemen is
dat ze functioneel en goedkoop zijn. Ze
passen ook goed in het IFD-gedachtegoed
(Industrieel, Flexibel en Demontabel). De
industriële en seriematige productie van
kassen biedt een optimale verhouding
tussen materiaalgebruik, nuttige ruimte
en een minimale hoeveelheid restafval. De
kolomhoogtes zijn variabel; daarbinnen zijn
diverse maatsystemen mogelijk
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Uitgangspunt in dit verdere onderzoek
is het 8 meter stramien. Dit is de meest
voorkomende verhouding in de kassenbouw.
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Zomersituatie
I. Nachtkoeling door te openen ramen.
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I. Enkelvoudige natuurlijke ventilatie door
middel van te openen ramen in een “spouw”
voor het doek.

IV.

V.

V. Zon (warmte) werend doek / schermen.

I.

VI. Traditionele verlichting.
Zonder duurzaame klimaatsystemen is het
bereiken van een constante aangename
binnentemperatuur van 22 graden niet
energiezuinig en kostbaar.

VI.
22

Traditionele kas: zomer

Kas: kLIMAAT
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Wintersituatie
I. Verwarming door middel van gasinstallatie.
IV. ‘Koudewerend’ doek met verschillende

% dichtheden in verband met regelbaarheid
koudewering.

V. Zon (warmte)werend doek / schermen.
VI. Traditionele verlichting.

Zonder duurzaame klimaatsystemen is het
bereiken van een constante aangename
binnentemperatuur van 22 graden niet
energiezuinig en kostbaar.
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IV.

V.
22

Traditionele kas: winter

Zomersituatie
I. Nachtkoeling door te openen ramen
II. Koeling door middel van warmte- koudeopslag

in de bodem in combinatie met Lage Temperatuur
Verwarming in de vloer. In de zomer komt er

‘teveel’ zonnewarmte in de kas. De overtollige
zonnewarmte wordt met behulp van een

luchtbehandelingskast uit de kas afgevoed. Deze
warmte wordt opgeslagen in een natuurlijke

ondergrondse bron; een aquifer. Het in de winter
opgeslagen koude water wordt gebruikt om de
kas te koelen.
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III. Optie koeling en verwarming door gebruik van
open water.

IV.

IV. Enkelvoudige natuurlijke ventilatie door middel
van te openen ramen in een “spouw” voor het
doek.

I.

V. Zon (warmte) werend doek met verschillende %
dichtheden regelbaarheid in warmtewering.

VI. Verlichting d.m.v. 12 Volt LED-lamp. Naar

verwachtin zal deze nauwelijks hoeven te branden
in de zomer.

V.

VI.
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III.
II.
Innovatieve kas: zomer
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Wintersituatie
I. Verwarming door middel van warmte-

koudeopslag in de bodem in combinatie met

Lage Temperatuur Verwarming in de vloer. In

de winter wordt het warme bronwater dat in de
zomer is opgeslagen, opgepompt en door een

warmtepomp verwarmd tot 50 graden. Het koude
water dat gelijktijdig met het verwarmen wordt

gemaakt, wordt opgeslagen in een koude bron.
II. Optie koeling en verwarming door gebruik van
open water.
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III. Enkelvoudige natuurlijke ventilatie door middel
van te openen ramen in een “spouw” voor het
doek.

IV. ‘Koudewerend’ doek met verschillende
percentage dichtheden in verband met
regelbaarheid koudewering.

III.
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IV.

V.

22

II.

II.
I.

Innovatieve kas: winter

V. Verlichting door middel van 12 Volt LED-lamp.

Doek
De toepassing van schermen in de traditionele
kassen is niet meer weg te denken in de
glastuinbouw.

Schermfabrikanten hebben een scala aan
materialen en open/dicht verhoudingen
ontwikkeld.

De verschillen in de toegepaste schermmaterialen
komen tot uiting in verschillen in het

energieverbruik, het kasklimaat en de hoeveelheid
licht in de kas. Omdat de eisen aan een scherm

overdag verschillen van de eisen die ’s nachts aan
een scherm gesteld worden, zullen isolerende
schermsystemen uit meerdere lagen moeten
bestaan.

Om de warmte en koude te weren in de

verschillende seizoenen of verschillende

momenten van de dag is een oprolbaar doek
met verschillende percentage doorlaat/

openheid gunstig om te kunnen reageren op het
buitenklimaat.

20% transparant

Innovatieve kas: doek

40% transparant

60% transparant

15

Mechanische ventilatie:
De ventilatie in de traditionele kassen is niet sterk
geconditioneerd. De standaard-kassen zijn niet

ontworpen op het primair verblijven van mensen.
De ventilatie behoefte van de aangepaste kas in
dit onderzoek is afgestemd op het aangenaam
verblijven van mensen.

Mogelijk additionele koeling en verwarming
en ventilatie door middel van lucht met

warmtewisselaar is mogelijk. Koude en warmte
voor de warmte en koudeopslag wordt daarbij
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geoogst.

oude lucht

verse lucht
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verse lucht

verse lucht

oude lucht
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Innovatieve kas: mechanische ventilatie

oude lucht

Groenvoorziening:
Mogelijk toepassing van groenvoorziening
Voordelen:
-

reductie fijnstof (luchtreinigend)

-

goede lucht bevochtiging (aangenaam 		

-

-

omzetten CO2 in zuurstof
klimaat)

bevestigd ‘groene’ imago van het concept
‘etalage’ van planten

goede houdbaarheid van het groen door 		
het vele daglicht

17

15

Innovatieve kas: groenvoorziening

Concept
Gebruik makend van de meest innovatieve kassen
en energiesystemen is een energieconcept

opgesteld. Dit is continu aangehouden tegen de

economische voorwaarden. Er is zoveel mogelijk
uitgegaan van natuurlijke energiebronnen.

Uitgangspunt is een aangenaam binnenklimaat

in alle seizoenen van rond de 22 graden. In het

energieconcept zijn onder andere de haalbaarheid
van de volgende innovaties onderzocht:

I. warmte overschot gebruiken ten bate van

-5

energie voorziening om te koelen en opslag voor
koude periode.

II. energiedak/kas als energiebron.
III. innovatieve verlichting- en toepassen van
gelijkstroomsysteem.

II.
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verse lucht

III.22

Op elkaar afstemmen van de diverse systemen.

oude lucht

verse lucht

oude lucht

I.
Concept

verse lucht

oude lucht

Landmarkt is een overdekte marktplaats voor

Landmarkt stimuleert haar klanten tot andere,

voor iedereen. Bij Landmarkt lopen eten kopen,

ogen naar hun omgeving kijken. Rondom haar

dagelijkse boodschappen met lekker en goed eten
eten proeven en leren over eten direct in elkaar

over. Landmarkt is gespecialiseerd in natuurlijke
dagverse producten uit eigen regio. Landmarkt
schrapt zoveel mogelijk de tussenhandel in

de voedselketen en biedt boeren, tuinders en

ambachtelijke verwerkers een direct en margerijk
afzetkanaal naar de consument. Zij verkopen

er hun eigen producten, gefaciliteerd door de
Landmarkt organisatie.

Landmarkt biedt meer dan de lekkerste

boodschappen. Zoveel mogelijk producten

worden op de marktvloer voor de ogen van de

consument bereid. Een ruime open keuken heeft
een belangrijke plaats. Hier wordt gekookt voor

consumenten die ter plekke een hapje willen eten
of een vers bereide maaltijd mee naar huis willen
nemen.

meer bewuste keuzes en laat ze met andere

vestigingen creëert Landmarkt een transparante,
local for local, voedselketen.

Op deze wijze geeft Landmarkt aan haar ambities:
het verbinden van consumenten en producenten,
het toevoegen van structurele waarde in de

agrarische keten en het bereikbaar maken van

lekker en natuurlijk geproduceerd eten voor grote
groepen consumenten.

		

verkoopprijs incl. BTW		149
				

8,9

verkoopprijs excl. BTW			140,1
			

		

kosten verkoop en logistiek
kostprijs productie		
			

ketenwinst			
50/50 te verdelen		

36%		

50,4

30%

41,6

34%		

48,0

Een belangrijk uitgangspunt bij Landmarkt is een
alternatieve manier van de verdeling van kosten
en opbrengsten over de keten; Partijen dragen
hun eigen kosten en de integrale ketenmarge
wordt 50%-50% verdeeld tussen producent

en Landmarkt. De consumentenprijs ligt op
supermarkt prijsniveau.

Onderstaand een rekenvoorbeeld voor

bloemkool op basis van de gemiddelde

supermarktverkoopprijs in het jaar 2009, het

financiële model van Landmarkt en de gemiddelde
bedrijfseconomische kostprijs voor de producent
in 2009. Dit model laat zien dat er in directe

regionale ketens, ondanks relatief hoge logistieke
kosten, aanzienlijk financiële ruimte in de keten
beschikbaar is. Ter vergelijking: in gangbare
ketens mogen agrariërs blij zijn als ze de
productiekostprijs betaald krijgen.

CASE: Landmarkt
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Uitgangspunten
• Eigentijdse uitstraling, passend bij het agrarische karakter en de
transparantie van Landmarkt
• Gebouw bevestigt duurzaamheid van het concept kassen als 			
vervanger van traditionele hallenbouw
• Uitstekende klimaat- en lichtbeheersing
• Afschrijfbaar in een exploitatieperiode van ca. 10 jaar,
concurrerend met een gesloten hallenbouwsysteem
• Vloeroppervlakte ca. 1.500 m2 / 2.000 m2
• Aangenaam binnenklimaat in alle seizoenen van rond de 22 			
graden

Landmarkt beknopt Programma van Eisen
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koude zone

vlees

TOELICHTING

AGF

AGF

vlees
werkruimte

AGF

AGF

De eerste locatie van Landmarkt komt in

vleeswaren

Amsterdam.

horeca
wijn
chips en zoutjes

opslag
personeelsruimte

Het vloerplan van Landmarkt in Amsterdam is als

DKW maaltijden
& componenten

AGF
werkruimte

zuivel

DKW maaltijden
& componenten

uitgangspunt genomen voor deze studie.

horeca en maaltijden
keuken

vis werkruimte

ontbijt/lunch
diepvries

ontbijt/lunch

brood
werkruimte

kaas
werkruimte
eieren

dranken

dranken

n-f lessen
n-f handig

brood
werkruimte

non-food
drogist

n-f huishoud snoep

brood

koffie
corner

brood

service
balie

kassa

PLATTEGROND
Landmarkt Amsterdam

brood

bloemen en planten
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Ruimte Naam:
AFG
Vlees
Vis
Zuivel

Opslag en
Personeelsruimte
6,2%

Horeca

12%

3,8%

Werkruimte
AFG 1,7%

13%

Keuken
2,9%
Kaas
5,1%

Dranken
en
verse sappen
8%

Droge
kruidenierswaren 7,7%
16,3%
Entree en kassa
10%

Brood werkruimte
4,3%

Referentie: Landmarkt Amsterdam

12%

AGF werkruimte

1,7%

bloemen en planten

0,7%

brood

8%

brood werkruimte

4,3%

droge kruidenierswaren
dranken en verse sappen

7,7

entree en kassa

10%

horeca

3,8

8%

horeca en maaltijden keuken 2,9
kaas werkruimte
koffie corner

5,1%
0,8%
16,3%

Koffiecorner
0,8%

opslag en personeelsruimte 6,2%
Brood
8%

PLATTEGROND
Landmarkt Amsterdam
- SCHEMA met functies

AGF

Bloemen en planten
0,7%

vlees, vis en zuivel

13%

Totaal

100%

Programma
Het programma van Landmarkt in
Amsterdam is als vlekkenplan geprojecteerd
in het gekozen 8 meter stramien.
Het programma is in te passen in het 8 meter
stramien van de standaard kassenbouw.

16,3%

56000

Opslag en
Personeelsruimte
6,2%
Koffiecorner
0,8%

Bloemen
en
planten
0,7%

Entree
en
kassa
10%

Ruimte Naam:

Vlees, Vis, Zuivel
13%

Droge
kruidenierswaren
7,7%

Kaas
5,1%
AFG
(incl. werkruimte)

Dranken
en
verse sappen

13,7%

8%

Brood
werkruimte
4,3%

12%

AGF werkruimte

1,7%

bloemen en planten

0,7%

brood

8%

brood werkruimte

4,3%

droge kruidenierswaren
dranken verse sappen

7,7
8%

entree en kassa

10%

horeca

3,8

horeca en maaltijden keuken 2,9
kaas werkruimte

5,1%

koffie corner

0,8%
16,3%

8%

Brood

AGF

opslag en personeelsruimte 6,2%

Keuken
2,9%

Horeca
3,8%

Landmarkt Amsterdam geprojecteerd in een kas

vlees, vis en zuivel

13%

Totaal

100%
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Variant Ib

Variant Ib

Landmarkt Amsterdam geprojecteerd in een kas
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STANDAARD KAS

KAS MET FOLIE

VARIANT 1a

VARIANT 1b

-

-

-

-

gevel: 100% open - dak: 100% open

volledig enkel glas
dubbel scherm (2x 65%)
grondverwarming
koeling d.m.v. luchtbehandelingskasten

gevel: 100% open - dak: 100% open

volledig ETFE-folie
dubbel scherm
grondverwarming
koeling d.m.v. grondverwarming

gevel: 100% open - dak: 38% open

2/3 deel gevel isolatieglas
1/3 deel gevel kasfolie
3/8 deel dak isolatieglas
5/8 deel dak sandwich
dubbel scherm binnenzijde
WKO Aquifer

gevel: 100% open - dak: 63% open

2/3 deel gevel isolatieglas
1/3 deel gevel kasfolie
5/8 deel dak isolatieglas
3/8 deel dak sandwich
dubbel scherm binnenzijde
WKO Aquifer

= gesloten
sandwichpaneel

= gesloten
sandwichpaneel

= gesloten
sandwichpaneel

= gesloten
sandwichpaneel

= glaspaneel
(transparant)

= glaspaneel
(transparant)

= glaspaneel
(transparant)

= glaspaneel
(transparant)

= folie (translucent)

= folie (translucent)

= folie (translucent)

= folie (translucent)
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dakaanzicht

gevelaanzicht

dakaanzicht

gevelaanzicht

dakaanzicht

gevelaanzicht

dakaanzicht

gevelaanzicht

koelbehoefte:
verwarmingsbehoefte:

593 W/m2
100 W/m2

koelbehoefte:
verwarmingsbehoefte:

518 W/m2
100 W/m2

koelbehoefte:
verwarmingsbehoefte:

139 W/m2
85 W/m2

koelbehoefte:
verwarmingsbehoefte:

190 W/m2
90 W/m2

bouwkosten:

€ 1.146.000,-

bouwkosten:

€ 1.117.000,-

bouwkosten:

€ 1.117.000,-

bouwkosten:

€ 1.229.050,-

energiekosten per jaar:
- gas
- elektra:

€ 29.650,€ 95.888,-

energiekosten per jaar:
- gas
- elektra:

€ 29.650,€ 83.760,-

energiekosten:
- gas
- elektra:

€ 25.200,€ 22.480,-

energiekosten:
- gas
- elektra:

€ 26.686,€ 30.723,-

bouwkosten +
energie per jaar:

€ 240.138,-

bouwkosten +
energie per jaar:

€ 225.110,-

bouwkosten+
energie per jaar:

€ 159.380,-

bouwkosten+
energie per jaar:

€ 180.134,-

berekend over 10 jaar

Vergelijk varianten

berekend over 10 jaar

berekend over 10 jaar

berekend over 10 jaar

VARIANT 2a

VARIANT 2b

gevel: 67% open - dak: 88% open

-

STANDAARD SUPERMARKT

gevel: 33% open - dak: 88% open

1/3 deel gevel isolatieglas
1/3 deel gevel kasfolie
1/3 deel gevel sandwich
1/8 deel dak isolatieglas
7/8 deel dak sandwich
dubbel scherm binnenzijde
WKO Aquifer

-

TOELICHTING

gevel: 0% open - dak: 0% open

1/3 deel gevel isolatieglas
2/3 deel gevel sandwichplaat
1/8 deel dak isolatieglas
7/8 deel dak sandwich
dubbel scherm binnenzijde
WKO Aquifer

-

90% dicht, staalconstructie+ binnendoos, gevel
staalplaat
10% open dmv glas
traditionele koeling dmv LBK
traditionele verlichting
mechanisch ventilatiesysteem

Energievraag

Voor de verschillende varianten is de

energiebehoefte uitgerekend. Daarbij is

onderscheid gemaakt in de koelbehoefte

(zomersituatie) en de verwarmingsbehoefte

(wintersituatie). Uitgangspunt is het creeëren van
een constante behaaglijke temperatuur van 22
graden. (Zie voor de capaciteitsberekening de
bijlage)

Energiekosten

De kosten voor het energieverbruik zijn gesplitst
in twee onderdelen:
- gas (verwarming)

= gesloten
sandwichpaneel

= gesloten
sandwichpaneel

= glaspaneel
(transparant)

= glaspaneel
(transparant)

uitgangspunt 2500 uur/j en €0,59/m3

- electra (gebruikwarmte pomp en verlichting)
uitgangs 1500 uur/j en €0,22/kWh

Koeling

Er is in de duurzame energiebronnen onderscheid

= folie (translucent)

gemaakt tussen twee types Warmte-Koude
opslag:

- WKO met open aquifer en warmtepomp
(bij koelbehoefte > 100 W/m2)

- WKO met gesloten bodem warmtewisselaar en
warmtepomp

dakaanzicht

gevelaanzicht

koelbehoefte:
verwarmingsbehoefte:
bouwkosten:
energiekosten:
- gas
- elektra:

bouwkosten+
energie per jaar:
berekend over 10 jaar

70 W/m2
75 W/m2
€ 919.618,€ 22.240,€ 11.320,-

€ 125.521,-

dakaanzicht

gevelaanzicht

koelbehoefte:
verwarmingsbehoefte:
bouwkosten:
energiekosten:
- gas
- elektra:
bouwkosten+
energie per jaar:
berekend over 10 jaar

(bij koelbehoefte < 100 W/m2)

48 W/m2
75 W/m2

koelbehoefte:
verwarmingsbehoefte:

51 W/m2
50 W/m2

€ 965.818,-

bouwkosten:

€ 1.053.920,-

€ 22.240,€ 7.760,-

energiekosten:
- gas
- elektra:

€ 14.825,€ 8.246,-

bouwkosten+
energie per jaar:

€ 128.463,-

€ 126.581,-

berekend over 10 jaar
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SAMENVATTING / CONCLUSIE
Dit onderzoek is verricht met als doel de

inzetbaarheid te onderzoeken van transparante
kassystemen ter vervanging van de traditionele
gesloten hallenbouwsystemen.

Variant 2a (gevel: 67% open - dak: 88% open) en

2b (gevel: 33% open - dak: 88% open) zijn de twee
‘Kas varianten’ die in de vergelijking ten opzichte
van een ‘dichte doos’ haalbaar zijn.

Een volgende stap moet gemaakt worden om zo’n
project daadwerkelijk te kunnen realiseren:

energieverbruik - I

In een vervolgstudie voor een duurzame

supermarkt zou ook het energie verbruik

(koeling) van de apparatuur in een supermarkt
meegenomen kunnen worden.

De bouwkosten opgeteld met de energiekosten

energieverbruik - II

Variant 2a: 		

€ 1.255.218,-

genomen wat goedkoper uit dan een ‘gesloten

‘gesloten doos’:		

€ 1.284.630,-

over 10 jaar bedragen:
Variant 2b:

		

€ 1.156.618,-

Het verschil tussen variant 2a en variant 2b zit in
de gevelvlakverdeling.

Variant 2a heeft een glasstrook op de begane
grond, een gesloten middenstrook van

sandwichpaneel en een ‘boven strook’ met
28

VERVOLG

translucente folie.

Variant 2a valt in de vergelijking over 10 jaar

doos’. Het verschil zou ingezet kunnen worden
om andere duurzame energiebronnen toe te
passen, zoals:
- energiedak
- smartskin
- fiwihex

- koeling en verwarming met water

- ‘energie doeken’ (zgn NIR- scherm)

Variant 2b heeft een gesloten gevel

(sandwichpaneel) en heeft alleen een glasstrook
op de begane grond.

Variant 2a geeft een veel ‘transparantere’
uitstraling.

conclusie

Een transparant kassysteem ter vervanging voor

de traditionele hallenbouwsystemen blijkt zowel

technisch als financieel haalbaar. Het verschil valt

financieel iets in het voordeel uit van de twee ‘kas

varianten’. Dit voordeel zou benut kunnen worden
om nog meer duurzame energiebronnen toet te
passen (zie ‘vervolg’)

Conclusie

referentiebeeld Variant IIb
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referentiebeeld Variant IIa
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ALGEMENE DATA

prijzen op basis van 8m1stramien
1960 m2 BVO

1120 m2 gevel

2166 m2 dak (dek in kas terminologie)

ENERGIE:

koelbehoefte (zonder apparatuur):
verwarmingsbehoefte:
energiekosten:

- gas (verwarming 2500uur/j en €0,59/m3)

- elektra (koeling 1500uur/j en €0,22/kWh)

BOUWKOSTEN:

STANDAARD KAS

ALGEMENE DATA

dubbel scherm (2x 65%)

1960 m2 BVO

koeling dmv LBK’s

2166 m2 dak (dek in kas terminologie)

volledig enkel glas

prijzen op basis van 8m1stramien

grondverwarming

1120 m2 gevel

593 W/m

totaal:

geïsoleerde betonvloer

1960 m2

€ 80,-

€ 156.800,-

betonkernactivering

WKO met open aquifers en warmtepomp (2x ivm cap.)
mechanisch ventilatiesysteem

traditioneel verlichting (in winkel)

1960 m

1960 m2
1960 m2
1960 m

2

TOTAAL:

TOTAAL PER BVO:

bijlagen

100 W/m2
€ 29.650,-

- elektra (koeling 1500uur/j en €0,22/kWh)

prijs per eenheid:

2

518 W/m2

- gas (verwarming 2500uur/j en €0,59/m3)

€ 95.888,-

1960 m2

koeling dmv grondverwarming

energiekosten:

€ 29.650,-

1960 m

grondverwarming

verwarmingsbehoefte:

eenheid:

dubbel scherm

dubbel scherm

koelbehoefte (zonder apparatuur):

omschrijving:

kas (incl. fund/constr) met enkel gehard glas

volledig folie

ENERGIE:
2

100 W/m2

2

KAS MET FOLIE

€ 75,€ 50,€ 15,-

€ 147.000,-

€ 98.800,€ 29.400,-

€ 320,-

€ 627.200,-

€ 15,-

€ 29.400,-

€ 30,-

€ 58.800,-

€ 1.146.600,€ 585,- / m

2

€ 83.760,-

BOUWKOSTEN:
omschrijving:

eenheid:

prijs per eenheid:

totaal:

geïsoleerde betonvloer

1960 m2

€ 80,-

€ 156.800,-

€ 50,-

€ 98.800,-

kas (incl. fund/constr) met enkel gehard glas
dubbel scherm

betonkernactivering

WKO met open aquifers en warmtepomp (2x ivm cap.)
mechanisch ventilatiesysteem

traditioneel verlichting (in winkel)

TOTAAL:

TOTAAL PER BVO:

Bijlage | Standaard Kas

1960 m

2

1960 m

2

1960 m2

€ 60,€ 15,-

€ 117.600,-

€ 29.400,-

1960 m2

€ 320,-

€ 627.200,-

1960 m2

€ 15,-

€ 29.400,-

1960 m2

€ 30,-

€ 58.800,-

€ 1.117.200,-

€ 570,- / m2

Bijlage | Kas met ETFE-folie
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ALGEMENE DATA

prijzen op basis van 8m1stramien
1960 m2 BVO

1120 m2 gevel

2166 m2 dak (dek in kas terminologie)

VARIANT 1a

2/3 deel gevel isolatieglas
1/3 deel gevel kasfolie

3/8 deel dak isolatieglas
5/8 deel dak sandwich

dubbel scherm binnenzijde
WKO Aquifer

ENERGIE:

koelbehoefte (zonder apparatuur):
verwarmingsbehoefte:
energiekosten:

- gas (verwarming 2500uur/j en €0,59/m3)

- elektra (koeling 1500uur/j en €0,22/kWh)

BOUWKOSTEN:

85 W/m2

€ 25.200,€ 22.480,-

omschrijving:

eenheid:

prijs per eenheid:

omschrijving:

geisoleerde betonvloer

1960 m2

€ 80,-

€ 156.800,-

€ 170,-

€ 265.003,-

basiskas met folie (incl. fund/constr)

1960 m

2

1354 m

2

betonkernactivering

1960 m

2

mechanisch ventilatiesysteem met koeling WKO

1960 m2

meerprijs zonwerend isolatieglas (ZHR++ sunergy)
meerprijs sandwich
dubbel scherm
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139 W/m2

WKO met open aquifer en warmtepomp
12 volt verlichting

TOTAAL:

TOTAAL PER BVO:

open aquifer

Bijlage | Variant 1a

1559 m2
735 m2

€ 75,€ 45,€ 50,€ 15,-

€ 117.600,€ 60.913,€ 36.750,€ 29.400,-

1960 m2

€ 160,-

€ 313.600,-

1960 m2

€ 12,-

€ 49.000,-

€ 55,-

€ 88.200,-

= gesloten
sandwichpaneel
= glaspaneel
(transparant)

€ 1.117.266,-

€ 570,- / m2

= folie (translucent)

dakaanzicht

gevelaanzicht

ALGEMENE DATA

prijzen op basis van 8m1stramien
1960 z BVO

1120 m2 gevel

2166 m2 dak (dek in kas terminologie)

VARIANT 1b

2/3 deel gevel isolatieglas
1/3 deel gevel kasfolie

5/8 deel dak isolatieglas
3/8 deel dak sandwich

dubbel scherm binnenzijde
WKO Aquifer

ENERGIE:

koelbehoefte (zonder apparatuur):
verwarmingsbehoefte:
energiekosten:

- gas (verwarming 2500uur/j en €0,59/m3)

- elektra (koeling 1500uur/j en €0,22/kWh)

BOUWKOSTEN:

190 W/m2

90 W/m2

€ 26.686,€ 30.723,-

omschrijving:

eenheid:

prijs per eenheid:

omschrijving:

geisoleerde betonvloer

1960 m2

€ 80,-

€ 156.800,-

€ 170,-

€ 357.050,-

basiskas met folie (incl. fund/constr)

meerprijs zonwerend isolatieglas (ZHR++ sunergy)
meerprijs sandwich
dubbel scherm

betonkernactivering

WKO met open aquifer en warmtepomp

mechanisch ventilatiesysteem met koeling WKO
12 volt verlichting

TOTAAL:

TOTAAL PER BVO:

gesloten aquifer

Bijlage | Variant 1b

1960 m

2

812 m

2

1960 m

2

2100 m2
1225 m2

€ 75,€ 45,€ 50,€ 15,-

€ 117.600,€ 36.550,€ 61.250,€ 29.400,-

1960 m2

€ 160,-

€ 313.600,-

1960 m2

€ 12,-

€ 49.000,-

1960 m2

€ 55,-
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€ 107.800,-

= gesloten
sandwichpaneel
= glaspaneel
(transparant)

€ 1.229.050,-

€ 627,- / m2

= folie (translucent)

dakaanzicht

gevelaanzicht
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Bijlage | Variant 1b | referentie, transparant, open

ALGEMENE DATA

prijzen op basis van 8m1stramien
1960 m2 BVO

1120 m2 gevel

2166 m2 dak (dek in kas terminologie)

VARIANT 2a

1/3 deel gevel isolatieglas
1/3 deel gevel kasfolie

1/3 deel gevel sandwich

1/8 deel dak isolatieglas
7/8 deel dak sandwich

dubbel scherm binnenzijde
WKO Aquifer

ENERGIE:

koelbehoefte (zonder apparatuur):
verwarmingsbehoefte:
energiekosten:

- gas (verwarming 2500uur/j en €0,59/m3)

- elektra (koeling 1500uur/j en €0,22/kWh)

BOUWKOSTEN:

70 W/m2
75 W/m2
€ 22.240,€ 11.320,-

omschrijving:

eenheid:

prijs per eenheid:

omschrijving:

geisoleerde betonvloer

1960 m2

€ 80,-

€ 156.800,-

€ 170,-

€ 109.489,-

1960 m

2

meerprijs sandwich

2268 m

2

betonkernactivering

1960 m

2

mechanisch ventilatiesysteem met koeling WKO

1960 m

2

basiskas met folie (incl. fund/constr)

meerprijs zonwerend isolatieglas (ZHR++ sunergy)
dubbel scherm

WKO met gesloten bodem-ww en warmtepomp
12 volt verlichting

644 m2
245 m2

1960 m2
1960 m2

€ 75,€ 45,€ 50,€ 15,-

€ 117.600,€ 102.078,-

€ 12.250,-

€ 120,-

€ 235.200,-

€ 12,-

€ 49.000,-

€ 55,-
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€ 29.400,-

= gesloten
sandwichpaneel

€ 107.800,-

= glaspaneel
(transparant)
TOTAAL:

TOTAAL PER BVO:

gesloten aquifer

Bijlage | Variant 2a

€ 919.618,-

= folie (translucent)

€ 469,- / m2

dakaanzicht

gevelaanzicht

ALGEMENE DATA

prijzen op basis van 8m1stramien
1960 m2 BVO

1120 m2 gevel

2166 m2 dak (dek in kas terminologie)

VARIANT 2b

1/3 deel gevel isolatieglas

2/3 deel gevel sandwichplaat
1/8 deel dak isolatieglas
7/8 deel dak sandwich

dubbel scherm binnenzijde
WKO Aquifer

ENERGIE:

koelbehoefte (zonder apparatuur):
verwarmingsbehoefte:
energiekosten:

- gas (verwarming 2500uur/j en €0,59/m3)

- elektra (koeling 1500uur/j en €0,22/kWh)

BOUWKOSTEN:

75 W/m2
€ 22.240,€ 7.760,-

omschrijving:

eenheid:

prijs per eenheid:

omschrijving:

geisoleerde betonvloer

1960 m2

€ 80,-

€ 156.800,-

€ 170,-

€ 109.490,-

basiskas met glas

1960 m

2

meerprijs sandwich

2641 m

2

betonkernactivering

1960 m

2

mechanisch ventilatiesysteem met koeling WKO

1960 m2

meerprijs isolatieglas
36

48 W/m2

dubbel scherm

WKO met gesloten bodem-ww en warmtepomp
12 volt verlichting

TOTAAL:

TOTAAL PER BVO:

gesloten aquifer

Bijlage | Variant 2b

644 m2
245 m2

€ 75,€ 45,€ 50,€ 15,-

€ 147.000,€ 118.880,-

€ 12.250,€ 29.400,-

1960 m2

€ 120,-

€ 235.200,-

1960 m2

€ 12,-

€ 49.000,-

€ 55,-

= gesloten
sandwichpaneel

€ 107.800,-

= glaspaneel
(transparant)

€ 965.818,-

€ 492,- / m2

= folie (translucent)

dakaanzicht

gevelaanzicht

ALGEMENE DATA
1960 m2 BVO

1120 m2 gevel

STANDAARD SUPERMARKT

90% dicht, staalconstructie+ binnendoos, gevel 		
staalplaat

10% open dmv glas

traditionele koeling dmv LBK
traditionele verlichting

mechanisch ventilatiesysteem

ENERGIE:

koelbehoefte (zonder apparatuur):
verwarmingsbehoefte:
energiekosten:

- gas (verwarming 2500uur/j en €0,59/m3)

- elektra (koeling 1500uur/j en €0,22/kWh)

BOUWKOSTEN:

51 W/m2
50 W/m2
€ 14.825,€ 8.246,-

omschrijving:

eenheid:

prijs per eenheid:

omschrijving:

geisoleerde betonvloer incl fundering/grondwerk

1960 m2

€ 110,-

€ 215.600,-

€ 105,-

€ 105.840,-

constructie

gevel: 90% dicht, staalconstructie binnendoos
gevel: 10% open, glas

1960 m

2

112 m

2

1008 m2

dak: 100% dicht, staal+isolatie+dakbedekking

1960 m2

totale installaties

1960 m2

enkel scherm bij glas

112 m2

TOTAAL:

TOTAAL PER BVO:

Bijlage | Standaard supermarkt

€ 95,-

€ 385,-

€ 186.200,€ 43.120,-

€ 65,-

€ 127.400,-

€ 190,-

€ 372.400,-

€ 30,-

€ 3.360,-

€ 1.053.920,-

€ 537,71/ m2
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Capaciteitsberekeningen

Mei Architekten
Landmarkt

Uitgangspunten:
Buitentemperatuur
30,00 º
Gewenste binnentemp.
22,00 º
U-waarde glas (enkel 4mm)
7,50 W/m2K
U-waarde dubbellaags folie
5,50 W/m2K
U-waarde sandwich
0,40 W/m2K
U-waarde isolatieglas (ZHR++)
1,10 W/m2K
Besparing zonwerend doek
35,00 %
Zonwerendheid doek
74,00 %
Doek wordt overal toegepast waar glas of folie zit, in zowel gevel als dek
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Oppervlakte kas
Kolomhoogte
Dekhelling
Oppervlakte dek
Oppervlakte zijgevels
Oppervlakte kopgevels
Oppervlakte gevels (z+k)
Oppervlakte omhulling
Variant 1a
Gevels
2/3 x 1,1 =
1/3 x 5,5 =
Transmissie door doek
Berekende U-waarde gevel
Dak
3/8 x 1,1 =
5/8 x 0,4 =
Transmissie door doek
Berekende U-waarde dek
Warmtelast door gevels (s+t)
Warmtelast totaal gevels
Warmtelast door dek (s+t)
Warmtelast totaal dek
Koellast per m2

Naaldwijk, 16 september 2010
RG/1847-capaciteitsber-ZHR-16-9.xls

1960,00
4,50
26,00
2166,00
840,00
280,00
1120,00
3286,00

m2
m1
º
m2
m2
m2
m2
m2

0,73
1,83
0,65
1,67

W/m2K
W/m2K
x100%
W/m2K

0,41
0,25
0,65
0,52
104,00
116,48
72,00
155,95
139,00

W/m2K
W/m2K
x100%
W/m2K
W/m2
kW
W/m2
kW
W/m2

Variant 1b
Gevels
2/3 x 1,1 =
1/3 x 5,5 =
Transmissie door doek
Berekende U-waarde gevel
Dak
5/8 x 1,1 =
3/8 x 0,4 =
Transmissie door doek
Berekende U-waarde dek
Warmtelast door gevels (s+t)
Warmtelast totaal gevels
Warmtelast door dek (s+t)
Warmtelast totaal dek
Koellast per m2

Variant 2a
Gevels
1/3 x 1,1 =
1/3 x 0,4 =
1/3 x 5,5 =
Transmissie door doek
Berekende U-waarde gevel
Dak
1/8 x 1,1 =
7/8 x 0,4 =
Transmissie door doek
Berekende U-waarde dek
Warmtelast door gevels (s+t)
Warmtelast totaal gevels
Warmtelast door dek (s+t)
Warmtelast totaal dek
Koellast per m2
zonder doek geinstalleerd

Naaldwijk, 16 september 2010
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0,73
1,83
0,65
1,67

W/m2K
W/m2K
x100%
W/m2K

0,69
0,15
0,65
0,60
104,00
116,48
119,00
257,75
190,94

W/m2K
W/m2K
x100%
W/m2K
W/m2
kW
W/m2
kW
W/m2

0,37
0,13
1,83
0,65
1,56
0,14
0,35
0,65
0,44
73,00
81,76
26,00
56,32
70,45
310,00

2

W/m K
W/m2K
W/m2K
x100%
W/m2K
W/m2K
W/m2K
x100%
W/m2K
W/m2
kW
W/m2
kW
W/m2
W/m2

Variant 2b
Gevels
1/3 x 1,1 =
2/3 x 0,4 =
Transmissie door doek
Berekende U-waarde gevel
Dak
1/8 x 1,1 =
7/8 x 0,4 =
Transmissie door doek
Berekende U-waarde dek
Warmtelast door gevels (s+t)
Warmtelast totaal gevels
Warmtelast door dek (s+t)
Warmtelast totaal dek
Koellast per m2
zonder doek geinstalleerd

Variant 3
Gevels
90% x 0,4 =
10% x 1,1 =
Berekende U-waarde gevel
Dak
100% x 0,4 =
Berekende U-waarde dek
Warmtelast door gevels (s+t)
Warmtelast totaal gevels
Warmtelast door dek (s+t)
Warmtelast totaal dek
Koellast per m2

Naaldwijk, 16 september 2010
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0,37
0,13
0,65
0,37

W/m2K
W/m2K
x100%
W/m2K

0,14
0,35
0,65
0,44
33,00
36,96
26,00
56,32
47,59
217,00

W/m2K
W/m2K
x100%
W/m2K
W/m2
kW
W/m2
kW
W/m2
W/m2

0,36 W/m2K
0,11 W/m2K
0,47 W/m2K
0,40
0,40
49,00
54,88
23,00
45,08
51,00

W/m2K
W/m2K
W/m2
kW
W/m2
kW
W/m2

VLOEREN

WANDEN

PLAFONDS

VERLICHTING

- De vloeren moeten eenvoudig gereinigd
kunnen worden.

Plafonds en verlichting aan het plafond
dienen zodanig ontworpen en geconstrueerd
te zijn, dat condensatie van vocht, ongewenste
schimmelvorming, ophoping van vuil en het
loskomen van deeltjes worden tegengegaan.

De ruimte moet voldoende verlicht zijn
door dag- of kunstlicht.

- De vloeren moeten gemaakt zijn van materiaal
dat geen vocht opneemt of doorlaat.

De wanden moeten goed te reinigen zijn,
en beschikken over een glad oppervlak dat
nietwaterdoorlatend is. Om verontreinigingen
te kunnen waarnemen een lichte kleur voor de
wandafwerking te kiezen.

- De vloeren moeten voorzien zijn van een
goede waterafvoer via het vloeroppervlak. Zorg
er voor dat de vloeren zoveel helling hebben
dat het spoel- en schrobwater rechtstreeks
en gemakkelijk kunnen wegvloeien naar
schrobputten.

De wanden moeten voldoende weerstand
bieden tegen mechanische krachten (botsingen)
en het oppervlak boven de betegeling dient
vochtabsorberend te zijn zodat condensvorming
en schimmelgroei worden voorkomen
(bijvoorbeeld stucwerk).

Het wordt geadviseerd een plafondsysteem
te kiezen met een glad en afwasbaar oppervlak
met een lichte kleur.

- Schrobputten moeten voorzien zijn van een
stankafsluiter en een afneembaar rooster.

De wanden moeten zoveel mogelijk vrij
zijn van opliggende leidingen en kabels.

Het plafond moet gemaakt zijn van
brandvrij en stofvrij materiaal waarvan geen
deeltjes los kunnen raken.

- De overgangen tussen de vloeren en de
wanden en de vloer en vaste opstellingen
moeten naadloos en rond zijn.

Zoveel mogelijk te zorgen voor directe
verlichting die geen schaduw op de werkbank
werpt.
Een goede richtlijn voor de lichtintensiteit
is: 540 lux op alle werktafels, 220 lux
inwerkruimten en 110 lux in andere ruimten.
De verlichtingselementen mogen geen
vervuiling veroorzaken. Boven voedingsmiddelen
en grondstoffen moeten veiligheidslampen en
fittingen aangebracht zijn.
Om verontreiniging in geval van breuk te
voorkomen dienen alle lampen afgeschermd te
zijn.

- De vloeren hebben geen drempels i.v.m. het
gebruik van transportwagens.
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VENTILATIE
In de werkruimten moet een goede
ventilatie aanwezig zijn om een te grote
hoeveelheid hitte, stoom, condensatie en
stof te voorkomen en verontreinigde lucht te
verwijderen.
De richting van de luchtstroom mag nóóit
van vuile naar schone ruimten lopen.

TEMPERATUUR
-

constante temperatuur van 22 graden voor
de publieksruimten
Bakkerij:
Kazerij:
werkruimte 12 tot 15 graden
Aardappelen Groente Fruit
	12 tot 15 graden
Slagerij:
	12 tot 15 graden
Vis

40
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1. OPSTELLEN PROGRAMMA VAN EISEN

2. VASTSTELLEN VAN ENERGIECONCEPT

3. MAKEN VAN EEN SCHETSONTWERP

Het programma van eisen wordt in detail
vastgesteld waarbij speciale aandacht wordt
gegeven aan de benodigde klimaat- en
lichtbeheersing en koelinstallaties voor
producten. Belangrijke uitgangspunten hierbij
zijn:

Vanuit het programma van eisen is, gebruik
makend van de meest innovatieve kassen
en energiesystemen, een energieconcept
opgesteld. Dit is continu aangehouden tegen
de economische voorwaarden. Hierbij is onder
andere de haalbaarheid van de volgende
innovaties onderzocht:
energiedak/kas als energiebron
innovatieve verlichting- en toepassen van
gelijkstroomsysteem
warme overschot gebruiken tbv energie
voorziening om te koelen en opslag voor
koude periode
op elkaar afstemmen van systemen

In dit deelproject is op basis van het
vastgestelde energieconcept en het programma
van eisen een schetsontwerp gemaakt van de
overdekte marktplaats.

-

een voor levenmiddelen en consumenten
relevant temperatuurspectrum
aangenaam klimaat
lage maak- en beheerskosten
Modulair uitrolbaar
Aanpaspaar op verschillende locaties

Dit deelproject is uitgevoerd door Landmarkt/
mei architecten en stedenbouwers.

Dit deelproject is uitgevoerd door mei
architecten en stedenbouwers.

4. TOETSING VAN DE BOUWKUNDIGE EN
ECONOMISCHE HAALBAARHEID
Het concept wordt gechecked op regelgeving
(onder andere veiligheid en warenwet),
toepasbaarheid op diverse locaties en benodigde
prijsniveau. Tevens vindt documentatie plaats en
wordt een rapportage opgesteld.

Dit deelproject is uitgevoerd door mei
architecten en stedenbouwers in samenwerking
met Agro AdviesBuro en DGMR.
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