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Bouwbiologie: Gute Gestaltung

Integratie in de natuur In achtneming van harmonische 
maten, afmetingen en vormen

Natuurlijke licht- belichtings- 
en kleurverhoudingen

Letten op ergono-
mische vereisten

Rekening houdend met de be-
vindingen uit de architectuur-
psychologie

Goed Ontwerp /Leefbaar Ontwerp
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Landschaplodge

kus het landschap x
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locatie

erve Middelkampplek eerste landschap lodge

locatie landschap lodge 

bij erve Middelkamp

bezinningsoerderij

inspiratieruimte

beheerderskantoor

kapschuur

werkschuur

landschap lodge
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concept

De landschap lodge is een compromis tussen ontwerp, innovatie, beleving en kosten. Door een flexibele 
eenheid (component) kunnen verschillende vormen worden gemaakt van natuurlijke materialen met 
streekeigen elementen. Innovatieve installaties zorgen voor een zelfvoorzienende hotel unit.

De landschap lodge bestaat uit 4 gekoppelde componenten, een veranda, leefruimte, slaapruimte en 
sanitaire ruimte. Deze zijn in de huidige opzet met de ‘rug’ tegen elkaar geschakeld, hierdoor ontstaat 
een alzijdig panorama over het landschap door de rondloop om de functies. Daarnaast kunnen de 
componenten ook nog op andere manieren geschakeld worden, waardoor je meerdere varianten kunt 
maken. Elke hoek is vrij indeelbaar, gelijke maat en vorm maken alle onderdelen flexibel koppelbaar 
in hoogte, breedte en/of diepte. Er worden duurzame natuurlijke materialen voor zowel de gevel als de 
constructie toegepast.

De landschap lodge is rondom transparant en voorzien van onbehandelde eiken vouwluiken zodat 
privacy en uitzicht zelf te bepalen zijn door de gebruiker. Het gebruik bepaald dan ook de uitstraling. 
Kortom een bijzondere ervaring op een unieke plek, waar de beleving van de natuur centraal staat.
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installatietechniek

De installatievoorzieningen worden, met uitzondering van de 
pv-panelen, geheel in de landschap lodge opgenomen

Verwarming: 
hout pellet-kachel Eva Calor Gaia 4 kW 

Ventilatie: 
natuurlijk toevoer, mechanische afzuiging

Warmtapwater: 
warmtepompboiler LWA 100 van Stiebel Eltron 
in mechanische afzuiging

Elektriciteitsopwekking: 
20 PV-panelen van 255 Wp en een accusysteem.

Verlichting: 
led verlichting met aanwezigheid schakeling

warmtepompboiler hout pellet-kachel HR++ isolerende beglazing led verlichting

PV-panelen solar accusysteem

Om de Landschap Lodge volledig autarkisch, zonder 
aansluitingen op nutsvoorzieningen, het hele jaar door te kunnen 
laten functioneren als hotelkamer, wordt een combinatie van 
verschillende technieken toegepast. In de eerste plaats zal de 
Lodge goed geïsoleerd worden. Voor de verwarming van de 
Lodge wordt gebruik gemaakt van een pelletkachel. Koeling en 
ventilatie zullen op natuurlijke wijze plaatsvinden, de lucht wordt 
mechanisch afgezogen. Warm water wordt gegenereerd met een 
warmtepompboiler, welke is gekoppeld aan de mechanische 
afzuiging. Een elektrisch doorstroomapparaat zorgt bij onvoldoende 
zon voor de gewenste temperatuur. Elektriciteit wordt opgewekt 
met zonnepanelen. De elektriciteit wordt opgeslagen in batterijen, 
die een week zonder zonneschijn moeten kunnen overbruggen. 
Water wordt uit de grond gepompt en indien noodzakelijk 
gezuiverd. Vuilwater (grijs water) wordt via een helofytenfilter weer 
teruggebracht in de grond. 

buitenhaard zonne weide
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Landschaplodge

De LandschapLodge is een accommodatie voor iedereen die een paar dagen 

midden in de natuur wil verblijven. Genieten van de opkomende zon, 

de vogels horen zingen, de natuur ruiken en ’s avonds vanuit je eigen 

lodge de zon weer zien ondergaan.
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Landschaplodge

Diverse nieuwe technieken worden gekoppeld 

waardoor men zonder aansluiting op nutsvoorzieningen 

in de LandschapLodge kan verblijven.

Landschap Overijssel beheert en ontwikkelt natuur en landschap 

in de gehele provincie Overijssel.  Op een duurzame manier willen ze 

mensen de prachtige natuur van Overijssel laten beleven en genieten. 

In samenwerking met andere ondernemers willen zij een bijdrage leveren 

aan een gezond klimaat voor zowel natuur als economie.
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Landschaplodge

Natuurmonumenten is de beweging van mensen met hart voor de natuur. 

Zij activieren mensen om buiten in de natuur iets geweldigs te beleven.

De natuur is een bron van inspiratie en verwondering!



1Interieur & Inrichting • 13|10|2015 Landschap lodge | Op het water

landschaplodge op het water
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Erve Heege Sander

© schipperdouwesarchitectuur bna 30-01-2012

ERVE HEEGE SANDER TE DELDEN

FOTO’S BESTAANDE SITUATIE
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Erve Heege Sander

© schipperdouwesarchitectuur bna 30-01-2012

ERVE HEEGE SANDER TE DELDEN

Cundall Tuin- en Landschapsontwerp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6. INRICHTINGSSCHETS  

1 

2 

3 

Zichtlijn 

Bestaande 

berk, afgezet 

elzen, nieuwe 

struiklaag 

Split 

Nieuw te planten 

eiken en berken 

op onregelmatig 

afstand 

Bestaande 

fruitboom 

Nieuw te planten 

hoogstam 

fruitboomgaard 

Nieuw te planten 

meidoornhaag 

Nieuw te planten 

struiken 

Nieuw te planten 

beukenhaag 

Bestaande eik 

1 Nieuw te bouwen 
‘schuurwoning’ 

2 Te renoveren 
twickelschuur voor kantoor 
gebruik 

3 Berging 

 

Waaltjes 

Houtenhek 

Indicatieve schaal 1:500 

 

  N 
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Erve Heege Sander
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ERVE HEEGE SANDER TE DELDEN

DUURZAAAM EN STREEKEIGEN MATERIAALGEBRUIK

Kruislaaghout wordt vervaardigd uit kunstmatig gedroogde, 
kruiswijs gestapelde en vlak verlijmde vuren houten delen. 

- toepassing als constructieve wand-, vloer- en dakelementen 
- gunstig eigen gewicht in verhouding tot de stabiliteit
- duurzaam bouwen met hout als onuitputtelijke grondstof
- aangenaam binnenklimaat door dampopen systeem
- flexibiliteit in architectuur
- snel en geprefabriceerd bouwen door elementen met grote  
  afmetingen

Vlasisolatie is een natuurlijke en temperatuurregulerende 
isolatie. 
- het warmteaccumulerende vermogen van vlas isolatie is    
  hoog in vergelijking met andere materialen
- vanwege de dampdiffusie open opbouw van het prefab    
  dakelement ontstaat een optimaal leefklimaat, waardoor het   
  ‘s zomers aangenaam koel blijft en in de winter de tempe-
  ratuur veel langer behaaglijk blijft. 

Verduurzaamd en milieuvriendelijke houten gevelbekleding

Waxedwood wordt onder vacuüm en druk geïmpregneerd 
tegen houtaantasting. Tegelijkertijd wordt in de houtporiën 
een wasemulsie aangebracht. Deze voorkomt dat water het 
hout kan binnendringen. Hierdoor is de werking van het hout 
circa tachtig procent lager dan bij hout zonder waterwerende 
bescherming.

Keramisch gebakken dakpannen, blauw gesmoorde Opnieuw 
Verbeterde Holle pannen

De OVH heeft een diepe goot en een ver doorgetrokken wel 
die over de zijsluiting van de naastgelegen pan valt. De OVH 
heeft een opvallend dunne onderkant. Deze pan geeft aan 
het dakvlak een golvend uiterlijk.
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Erve Heege Sander
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ERVE HEEGE SANDER TE DELDEN

NATUURLIJK, DUURZAAAM EN ENERGIEZUINIG

natuurlijke vlasisolatie RC-
tot > 5,80 m²K/W

triple glas, geen koudeval, 
Uglas< 1.0 W/m²K

douchepijp-WTW 
ca. 40% rendement

energiezuinige LED-verlich-
ting

ZONNEËNERGIE

De zonneënergie wordt op drie manieren gebruikt:
1 electrische energieopwekking, door 
 photovoltaische (PV) panelen
2 thermische energieopwekking, door middel van  
 het aanzuigen van de serrewarmte door de  
 WTW-ventilatieinstallatie
3 thermische energie doormiddel van hoog 
 rendement zonnecollectoren met vacuümbuizen

warmtepomp met 
buffervaten

vloerverwarming in de 
gehele woning 

zonnepanelen en zonne-
collectoren

serrewamrte i.c.m. het wtw-
ventilatiesysteem

de zon is een gratis ener-
giebron

GEBALANCEERDE WTW-VENTILATIE

De lucht in de serre wordt door de zon opgewarmd en 
stroomt door thermische trek omhoog. De opgewarmde lucht 
wordt boven in de nok afgezogen en gedistribueerd middels 
een actief ventilatiesysteem, geplaatst op de zolder, waarmee 
de opgewarmde lucht verdeeld wordt over alle gebruiksruim-
ten. Hierdoor wordt de interne warmteproductie sterk ver-
hoogd en hoeft pas bij lagere buitentemperaturen gestookt te 
worden.

gebalanceerd WTW
ventilatiesysteem

WARMTE KOUDE OPSLAG

Door middel van Warmte Koude Opslag (WKO) wordt ener-
gie uit de bodem gewonnen, met behulp van een elektrische 
warmtepomp en bodemcollector. De woning en het naastge-
legen kantoor worden in de winter verwarmd en in de zomer 
gekoeld. De warmtepomp vult in combinatie met de zon-
necollectoren de drie buffervaten, t.b.v. de vloerverwarming,  
het warmtapwatergebruik en de koelbuffer.

ltw radiatoren op de ver-
dieping

tunnelhaard, houtkachel 
voor extra comfort
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Erve Heege Sander
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ERVE HEEGE SANDER TE DELDEN

principeschema installaties

installaties en buffer-
vaten in kelder

warmte koude opslag 
in de bodem

warmtapwater

pv-panelen

vacuümbuizen

vloerverwarmingserrewarmte

wtw-ventilatie

afvoer

toevoer

ENERGIEOPWEKKING- EN GEBRUIK
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Erve Heege Sander
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ERVE HEEGE SANDER TE DELDEN

overzicht begane grond

overzicht verdieping
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ERVE HEEGE SANDER TE DELDEN

overzicht begane grond

overzicht verdieping
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Erve Heege Sander

Duurzaam Woonhuis Delden

De duurzame woning is vormgegeven als een compacte en 
herkenbare schuurvorm. De naam en het concept ‘schuur-
woning’ is gekozen om aan te geven dat het volume onder-
geschikt is aan de bestaande (gerenoveerde) boerderij als 
hoofdvorm op het erf. De woning kenmerkt zich door een 
eenvoudige vormgeving, materialisering en indeling. Aan de 
noordzijde heeft de woning een meer gesloten karakter, ter-
wijl aan de zuidzijde de schuurwoning zich opent naar het erf, 
waarbij een grote serre op een duurzame manier bijdraagt 
aan het wooncomfort. Aan de noordzijde is een ’hap’ uit vo-
lume gelaten welke voorziet in daglichttoetreding, zichtrelatie 
met het landschap en tevens plaats biedt aan een klein be-
schut terras. Wonen en eten zijn op de begane grond flexibel 
in de plattegrond opgenomen. De materialisering is donker 
van kleur, evenals de schuren op landgoed Twickel, waar-
door de woning zich in de rangorde op het erf voegt. Een 
duurzame woning met natuurlijke en streekeigen materialen 
passend in het nieuwe erfensemble. 
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Duurzaam Woonhuis Delden
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Erve Heege Sander

Duurzaam Woonhuis Delden

Door natuurlijk en puur materiaalgebruik heeft het interieur 
een warme en lichte uitstraling gekregen. De sfeer van het 
interieur wordt met name bepaald door een gepolijste be-
tonvloer met vloerverwarming, blank gelakte houten wanden, 
een houten verdiepingsvloer en antraciet gelakte buitenkozij-
nen.

De serre op het zuiden zorgt voor veel daglichttoetreding en 
passieve warmte. In de winter op een zonnige dag wordt de 
leefruimte zo nog groter. De vele zichtrelaties met het land-
schap zijn overal in de woning te ervaren. Deze relatie met het 
landschap is in het interieur ook doorgezet in de relatie tussen 
verschillende ruimtes. Door verschillende vides, looproosters 
op de verdieping en een open trap is het contact tussen de 
ruimtes en het landschap duidelijk aanwezig.

De plattegrond is in het hart van de woning opgedeeld door 
een leidingschacht, waarin alle leidingdoorvoeren van instal-
laties en de tunnelhaard zijn opgenomen. Op de verdieping 
zijn de badruimte en het toilet direct naast de leidingschacht 
gesitueerd, zodat een rondloop is vrijgehouden van waaruit 
alle slaapkamers kunnen worden bereikt.
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Duurzaam Woonhuis Delden
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Biobased Passiefhuis Amsterdam
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www.energieleverend.nl


Aanleiding

� Vanuit de gebruiker:
� Wens om milieu minder te belasten

� Behoefte om duurzame woning te bouwen, die gedurende de gehele
levensloop in de behoeften voorziet

� Vanuit de gemeente Wierden:
� Ontwikkeling van duurzame wijk Zenderink in Wierden

� Uitgifte van kavels op basis van meest duurzame ontwerp

� Duurzaamheid wordt bepaald middels GPR score

� Vanuit de Provincie Overijssel:
� Promoten van duurzame energie middels Subsidieregeling voor

pilotprojecten energieleverende nieuwbouwwoning



Passiefhuis

� Kenmerken van een passiefhuis:
� Hoge isolatiewaarden

� Vermijden van koudebruggen

� Kierdicht

� Gebruik van zonlicht als verwarmings-/ verlichtingsbron

� Ventilatiesysteem voorzien van HR warmteterugwinning

� HR-verwarmingsketel, hotfill-apparatuur

Energieverbruik voor ruimteverwarming max. 15,5 kWh/m² per jaar



Duurzaamheid

� Bouwbesluit: GPR gebouw gemiddeld = 6.0

� Huidig ontwerp: GPR gebouw gemiddeld = 9.0



Energiebalans

� Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) ≈ 0

� PassiefHuisProjectenrekenPakket (PHPP-Nl)
� Norm warmtebehoefte passiefhuis: ≤ 15,5 kWh/m² /jaar

� Warmtebehoefte huidig ontwerp: 13,6 kWh/m² /jaar

� Totale energiebehoefte: 3436 kWh/ jaar

� Opbrengst zonnepanelen: > 4000 kWh/ jaar



Promotie activiteiten

� Tijdens en na de bouw zullen gedurende 2 jaar minimaal 10 

inloopdagen worden georganiseerd

� Beheer van een eigen website over de achtergrond en de bouw 

van het energieleverende passiefhuis



Passiefhuis Wierden 7

Door natuurlijk en puur materiaalgebruik heeft het interieur en ex-
terieur een warme en lichte uitstraling gekregen. De sfeer van het 
interieur wordt met name bepaald door een gepolijste betonvloer, 
licht gestuucte wanden en antraciet gelakte buitenkozijnen.

De serre op het zuiden zorgt voor veel daglichttoetreding en pas-
sieve warmte. In de winter op een zonnige dag wordt de leefruimte 
zo nog groter. De vele zichtrelaties met het landschap zijn overal in 
de woning te ervaren, mede door de transparante gevels aan de 
zuid en westzijde van de woning.

De uitstraling van het exterieur wordt bepaald door de massieve 
metselwerkschijven van een gemeleerde rood-bruine steen in com-
binatie met de houten geveldelen. Deze houten gevel is evenals de 
houten lamelconstructie uitgevoerd in onbehandeld hout, wat de 
een naturlijke uitstraling geeft aan de woning. Tevens draagt het 
gebruik van duurzaam hout, als onuitputtelijke grondstof, bij aan 
het milieu
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Opdrachtgever Woningstichting Wonion Ulft / Klomps Bouwbedrijf Dinxperlo

Architect ARX Architectuur Hengelo (gld)

Adviseur PassiefBouwen Bouwvisie Ulft

Controle Invent Advies Beilen

Bouwer Klomps Bouwbedrijf Dinxperlo

Leveranciers/Deelnemers binnen de Stichting PassiefBouwen.nl Invent Advies
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Schaapskooi Vorden

PRESENTATIE SCHETSVOORSTEL

©schipperdouwesarchitectuur
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Schaapskooi Vorden
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Schaapskooi Vorden



Presentatie Ontwerp • Nieuwbouw Crematorium Borne | Crematoria Twente • 02|02|2016

hinder door verkeerslawaai 
voorkomen

Waardevolle elementen in het 
historische landschap:

De bestaande eik

De contouren van de essen- en 
het heideontginningslandschap

Nieuwe aanleg door Twickel
• beek
• wandelpad
• water

rustgevende zichtlijnen 
op de Azelerbeek 

elektriciteitsmasten 
naast de snelweg 

de bestaande eik 
als middelpunt

gebouw als verbinding tussen het 
ontginngingslandschap (recht) en 
het essenlandschap (gebogen)

artist impression gezien vanaf de 
naastgelegen kamp
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artist impression gezien vanaf de 
entree met de eik als middelpunt

het pastorale landschap blijft 
dominant bij de inrichting

natuurlijk materiaalgebruik in 
plaats van afrasteringen

de omgeving bestaat 
overwegend uit gras

strooiveld in het bos of 
gedenkplekken op de kamp

inpassing van het crematorium 
in het landschap
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artist impression gezien vanuit het 
landschap

zichtlijnen vanuit de aula en 
koffiekamers op de Azelerbeek

natuurlijk en streekeigen 
materiaalgebruik

sober materiaalgebruik en 
daglicht in plaats van kunstlicht

mogelijkheid voor een 
buitenceremonie

artist impression gezien vanaf de 
rand van het binnenterrein
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