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Integratie 



Ongekleed, br,br. 

Onze gebouwen staan zomer en winter buiten  



Onze gebouwen staan zomer en winter buiten  



Basis, grondslag, stelregel, 
gemeenplaats. 

Energie besparen  
begint bij het  
beperken van de vraag !! 



  Geintegreerd ontwerpen een 
kruisbestuiving tussen de vakgebieden 

Geïntegreerd ontwerpen is :   
– Geen competitie tussen de vakgebieden. 
– Open mind gedachten wisseling. 
– Geen solorol maar een teamspel. 
– Je vakkennis en ideeën delen met anderen. 
– Stap voor stap het ontwerp opbouwen 
– Begeleid worden in plaats van leiden. 
– De projectbegeleider is een teambouwer. 
– Samen plezier hebben in de te ontwikkelen 

opdracht. 
– Stress verlagend. 

 



Buiten de box denken 



Adviseur Koude techniek  

Socioloog,  structuur en invloed 
daarvan op gedrag (Arbowet) 

Landschaparch. 
omgeving 

Architect   
architectuur,  
vormgever, kleur  
en smaakmaker 

Constructeur 
 de zaak overeind 

houden 

 Bouwkundige  
materiaalbeheersing 

Klimaatadviseur  
leefklimaat, technische voorzieningen 

Adviseur Elektrotechniek 
licht & energie 

Bouwfysicus 
bewoonbaarheid, 

    vocht, licht en geluid 

Secretariaat 
     beheer van de administratie. 

centrale communicatie 

Projectleider,  
Project coördinator, 
Procesbegeleider. 

De vergadertafel ziet er uit zoals hier is weergegeven 

Adviseur Logistiek 
 en transport 

Opdrachtgever 
PvE 



Basis Onderdelen in elk ontwerp 
•  Een goed PVE. Programma Van Eisen kan niet uitgebreid genoeg zijn. 
•  Integraal ontwerp team formeren 
•  Gebouwen onttrekken aan de weersinvloeden. 
•  Zwaar groendak voor de egalisatie  van de weersinvloeden (temp). 
•  Zeer hoge isolatiewaarde; R = 20,47 m².K/W.   U = 0,049 W/ m².K  
•  Volledige dampdichtheid. Vloer – wanden – plafond. 
•  Onder de isolatievloer altijd dampdicht scherm (Bitalu = bitumen – 

aluminium – bitumen). 
•  In de onderbetonvloer altijd een vorstbeveiligings systeem aanleggen  
•  Meerdere ruimten ontwerpen ten behoeve van de flexibiliteit. 
•  Restwarmte gebruiken voor het ontdooien (hete glycol boiler +80°C) 
•  Bodemwarmtewisselaar voor nakoeling ivm lage condensatie temperatuur. 
•  Verdampers buiten de ruimte plaatsen (Erker). 
•  De-centrale koelsystemen (flexibiliteit, onafhankelijk bediening, energie 

efficient, standaardisatie unit op reserve.  
•  Data, controle en besturing via de computer) 
•  Wateropvang van de daken.  
•  Kleine verticale as windmolens (Savonius) voor de acculaadinrichting.  



Het resultaat. 

•  Enkele afbeeldingen uit het ontwerp. 



PIR paneel 
220mm verticaal + 
spouw 70mm 

 

PS paneel 200mm horizontaal 
Spouw geventileerd met CO² van 
+7°C,of een inert gas. 

+ 20°C 

+ 7°C droog CO² 

- 22°C 

120 mm ps staal-isolatie- glasvlies P30 

100 mm PS 30 kg/m³ 
100 mm PS 30 kg/m³ 

100 mm PS 30 kg/m³ 
  

Bitalu dampdichte laag 
Vorstbeveiliging + 5 °C 

220 mm PIR 

Spouwankers  
van kunsstof 

500 mm 

Dampdichte laag 

Spouw R=20,47 / U=0,049 W/m²/KJ 



Dakconstructie 



Erker 1 



Erker 2 





Acculaad Energie Savonius Rotor 



Controle 
 

3 vriesruimen  
de-centrale install. 

3 vriesruimen  
de-centrale install. 
 

3 vriesruimen  
de-centrale install. 
  

4 vriesruimen  
Centrale install. 
  

Koel/vriesruim  
Separate install.  

Centrale besturing, controle en bewaking. 
Koel en Vriehuis complex  100.000 pallets 

Centrale computer : 
Terrein 
Poorten 
Buiten camera’s  
Buiten verlichting 
Brandsignaleringen 
Binnenverlichting 
Batterij laad 
apparatuur. 
Liften. 
Kantoren 
Dockshelters 
Windmolens 

Computer 1 

Computer 2 

Centrale computer, 
Main control panel 

Computer 3 

Computer 4 

Temperature Controlled Warehouses. 
Control, operation and surveillance centre 



Totale Besparing 
52% 
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