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Isoleren is niet saai … een uitdaging
De zon is verreweg onze belangrijkste energiebron. Nog minstens
voor 4 miljard jaren. De aarde ontvangt een overmaat aan zonneenergie als elektromagnetische straling. Enerzijds een zegen voor
mens, dier en plant. Anderzijds een bedreiging die bescherming
vereist. Dat doen we door ons te isoleren voor te warm en te koud,
te veel straling/licht/geluid, te vochtig en te droog …
Dit lukt met de inzet van slimme materialen en constructies met
marginaal gebruik van energie. Afval wordt uitgebannen.
Een echte uitdaging.
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• Beschermt tegen hitte, koude, vocht, • Fabrieksmatig kant en klaar leveren
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Vele soorten materialen worden gebruikt
Ambities te hoog?

deert dat prestaties worden gehaald.
Energieneutraal maken door slimme
voorzieningen voor lokale opwekking,
opslag en distributie van (elektrische)
energie.
Niet betalen voor eigendom maar wel
voor gebruik. Dit biedt ontzorging en
meer comfort én - niet in de laatste
plaats - daling van woonlasten.
Integrale ketenaanpak zorgt voor
effectiever en efficiënter bouwen.
Goede ventilatie per vertrek is een
absolute voorwaarde voor een
effectief en efficiënt
beheersen van het
binnenklimaat. Dat is
goed voor de gezondheid en het comfort,
maar ook voor het
behoud van de kwaliteit
van het gebouw.
• Steeds meer
gebouwbeheers
systemen kunnen als
'smart grid' de
(automatische regule
-ring op zich nemen;
ook voor woningen. Zij optimaliseren
energetische en gebruikersfuncties.
Gebruik isolatiematerialen die
herbruikbaar zijn. Dus weer als
hernieuwde grondstoffen in te zetten
zijn. (bevordert circulaire economie)
Pas een Warmte Terug Win (= WTW)
systeem toe dat de energie,
uitgestoten door de broodnodige
luchtverversing, weer hergebruikt.
Zet folie in, die als dampdichte laag
functioneert (kruipruimte), maar ook
werkt als isolator voor warmtestraling
(radiator naar muur).
Begroeide daken en gevels (groene
daken en gevels) beperken warmte en
koude invloeden van buiten zoals een
winterjas voor een mens. Zij maken
functioneel ruimtegebruik mogelijk en
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