
We have chosen to use wood for 
our design, the ‘’doorzon(-der 
footprint) woning, because of the 
properties of timber which coincide 
with our plans of a natural look and 
a carbon footprint which is as low 
as possible. 

We’ve researched what kinds of 
insulations would suit our design, 
and have come to the conclusion to 
use sustainable materials which at 
the same time don’t cost much 
CO₂. Those are materials such as 
hemp, perlite and sheep’s wool. 

There will be a concrete foundation 
to support the house on Dutch soil, 
and a so-called ‘ribcassettevloer’ 
will be used as the floor on the 
ground flor
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Inleiding 
 
De afgelopen 3 weken zijn wij alle 6 bezig geweest om het No Footprint House van architectenbureau A-01 
geschikt te maken voor Nederland en omstreken. Wij hebben dat gedaan op het gebied van ontwerp, 
uitvoering en techniek. In de 1e week was het vooral kennismaken en alle bestanden doornemen, daarna 
zijn we verder gegaan met de deelonderzoeken op ieder gebied. Nadat we onze analyses vergeleken en 
conclusies konden trekken zijn we verder gegaan met ontwerpen. We besloten 3 ontwerpen te maken 
(omdat er 3/6 van de groepsleden uit ontwerp komen) zodat we optimaal konden vergelijken. Hierna kozen 
we gezamenlijk 1 ontwerp om verder uit te werken. In de laatste week was het vooral het gekozen ontwerp 
uitwerken, alle bestanden bij elkaar voegen en de presentatie/poster voorbereiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Onderzoeksvragen per profiel: 
 
Algemeen: 
Vraag analyseren en daarna een analyse maken. 
 
B+O 
Which design choices can best be applied to the NFH, in order to make it suitable for use in the Dutch (or 
similar) climate, while keeping its qualities, in the context of the 4 E's (Equity, Economy, Engineering and 
Environment)? 
 
B+T 
Which technical modifications (structure, building technology, physics) can best be applied to the NFH, in 
order to make it suitable for use in the Dutch (or similar) climate, while keeping its qualities, in the context 
of the 4 E's (Equity, Economy, Engineering and Environment)? 
 
B+U 
Which building method and logistics can best be applied to the design of the NFH, in order to make it 
suitable for realization in the Dutch (or similar) climate, while keeping its qualities, in the context of the 4 
E's (Equity, Economy, Engineering and Environment)? 
 
Deelvragen per profiel: 
 
Ontwerp: 

- Design choices analyseren 
- Klimaat Costa Rica & Nederland analyseren 
- Kwaliteiten behouden a.d.h.v. de 4 E’s 
- Kwaliteiten onderzoeken van het huidige gebouw 

 
Uitvoering: 

- Bouwmethode en bouwlogistiek 
 
 
Techniek: 

- Draagvlak fundering 
- Constructieve materialen   
- Natuurgevaren & weer condities 
- Constructie ontwerp 

  



Betekenis 4E’s 
 
We developed a methodology that we call “the Four E’s of integral sustainability”, which combines the 
classic three pillars or “E’s” of sustainable development, the Economy, Environment and Equity, with a 
fourth E, which is Engineering. The goal is to achieve a high-quality implementation of sustainable 
development within the built environment. That is our main driving force at A-01 as we are constantly 
challenged to understand the needs of other professionals and sectors, not “just” architecture for example. 
It is crucial to connect your work with as many related parameters as possible, which are obviously 
numerous if we talk about something so complex as the housing industry, or construction in general. All of 
our work is about constructing multi-stakeholder processes, cross-boundary discussions and examination, 
as well as systemic thinking. - Citaat Reader NFH  
 
Translate: 
We hebben een methodologie ontwikkeld die we "de vier E's van integrale duurzaamheid" noemen, die de 
klassieke drie pijlers of "E's" van duurzame ontwikkeling, Economie, Milieu en Rechtvaardigheid, 
combineert met een vierde E, Engineering. Het doel is te komen tot een hoogwaardige invulling van 
duurzame ontwikkeling binnen de gebouwde omgeving. Dat is onze belangrijkste drijfveer bij A-01, omdat 
we voortdurend worden uitgedaagd om de behoeften van andere professionals en sectoren te begrijpen, 
niet 'alleen' bijvoorbeeld architectuur. Het is cruciaal om je werk te verbinden met zoveel mogelijk 
gerelateerde parameters, die uiteraard talrijk zijn als we het hebben over zoiets complexs als de 
woningbouw, of de bouw in het algemeen. Al ons werk gaat over het construeren van processen met 
meerdere belanghebbenden, grensoverschrijdende discussies en onderzoek, evenals systemisch denken. 
 
Uitgewerkt: 
Economy: Economische groei, (financieel haalbaarheid)  
Engineering: Natuurlijke hulpbronnen, (constructieve uitvoering) 
Equity: gelijkwaardige maatschappelijke ontwikkelingen, (maatschappelijke toevoeging) 
Environment: Hoogwaardige ruimtelijke omgeving (passend in de omgeving) 
 
  



Visie analyse 
Het No Footprint House (NFH) is ontworpen door A-01, een architectenbureau gevestigd in zowel Costa 
Rica als Nederland. Waarom het No Footprint heet is omdat het bureau de CO2 uitstoot wilt tegen gaan 
door een ontwerp te maken die (bijna) helemaal geen uitstoot en de minste impact op de omringende 
omgeving heeft. 

Zoals ze zelf zeggen: De drijvende impuls van het No Footprint House was om de emissie voor de enkele 
woningsector te verlagen, een groot deel van de emissies hier in Costa Rica. 

Het architectenbureau is begonnen met het ontwerpen van een "toolbox" voor duurzame 
woontypologieën omdat ze een dringende behoefte voelden om het productieparadigma voor huisvesting 
in Costa Rica en daarbuiten drastisch te veranderen. 

Ze waren op dat moment eigen klant en de opdracht die ze zichzelf hadden gegeven was om een zeer 
efficiënt en aanpasbaar bouwsysteem te produceren met een lage milieu-impact tegen betaalbare kosten. 

Het NFH is in het algemeen  ontworpen als een vrijstaande typologie die de omringende natuur en 
doellocatie maximaal respecteert. Het biedt een breed scala aan verstelbare, betaalbare en repliceerbare 
oplossingen voor een breed klantensegment. Het project streeft naar integrale duurzaamheid in termen 
van ecologische, economische, sociale en ruimtelijke prestaties. 

Een familie uit Nederland daagde het bureau uit om de toolbox aan te passen en toe te passen volgens hun 
specifieke behoeften. Het oorspronkelijke plan was ook om een geïndustrialiseerd en modulair 
huisvestingssysteem te ontwerpen, gebaseerd op de principes van prefabricage. Daarom moest het 
ontwerp dus ook kunnen inspelen op de individuele behoeften van een klant.  

Samen met de familie uit Nederland hebben ze de plattegrond gemaakt a.d.h.v. het NFH-108 model. Ook 
lokale omgevingsinvloeden werden meegenomen zoals bereikbaarheid, uitzicht, windrichtingen en zonne-
impact. In een vervolgfase heeft het bureau het gebouw gematerialiseerd naar de smaak en wensen van de 
opdrachtgever, op basis van duurzame bouwmaterialen. 

Er zijn klanten die een hele andere configuratie nodig hebben dan de 3 NFH typologieën, maar die het 
concept van het No Footprint House wel interessant vinden. Voor die klanten heeft het bureau daarom dus 
een modulair systeem ontworpen, gebaseerd op een 3x3 grid systeem.  Het voordeel is een hoger niveau 
van maatwerk volgens de specifieke behoeften van een klant. 

Na elke realisatie van een NFH wordt er weer nieuwe kennis vergaard, het is een continu proces die het 
gehele project blijft verbeteren. Met elke klant en elk model leren ze weer nieuwe dingen. Eén van de 
leukste dingen om te doen is volgens het bureau, de facilitering van het proces te optimaliseren, dit proces 
draait vooral om co-creatie en teamwork.  

Sommige klanten worden meteen verliefd op de vooraf ontworpen typologieën, maar anderen gebruiken 
de tools en elementen die ze bieden en passen ze toe. 

Meestal wordt er in Costa Rica veel geld en energie uitgegeven om een gebouw en de benodigde 
arbeidskrachten naar de beoogde locatie te brengen, binnen dat proces wordt veel schade aan het milieu 
aangericht. Al deze factoren vermenigvuldigen zich met een grotere afstand tot stedelijke gebieden in de 
meer afgelegen bestemmingen, zoals het geval is met Ojochal. Deze factoren zijn allemaal teruggebracht 
tot een minimum met het ontwerp, het bouwproces en de bewoning van het No Footprint House. 

De selectie van alle elementen en materialen is gebaseerd op een grondig onderzoek naar herkomst, 
verwerking en ecologische voetafdruk. 

 



Analyse – Joost Nederveen – ontwerp  
Onderzoeksvraag: 
Which design choices can best be applied to the NFH, in order to make it suitable for use in the Dutch (or 
similar) climate, while keeping its qualities, in the context of the 4 E's (Equity, Economy, Engineering and 
Environment)? 

Klimaat Costa Rica 
Costa Rica is een land in Midden-Amerika dat grenst aan Panama en Nicaragua. Het klimaat in Costa Rica is 
een tropisch klimaat, dit klimaat kan weer verder verdeeld worden onder 3 klimaten die alle 3 voorkomen 
in Costa Rica. Het oosten en noordoosten van het land hebben een tropisch regenwoudklimaat (Af) en de 
rest van Costa Rica heeft vooral te maken met het tropisch moessonklimaat (Am) en het tropisch 
savanneklimaat (Aw). Binnen een straal van een paar kilometer kunnen er vrij grote verschillen voorkomen 
wat betreft temperatuur, neerslagpatroon en zonneschijn. De hoogste bergtoppen van Costa Rica kennen 
door hun hoogte een klimaat dat op basis van de temperaturen niet meer binnen de tropische klimaten 
valt. Met temperaturen tussen de twee en twintig graden Celsius heb je op deze plekken te maken met een 
gematigd zeeklimaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klimaat Nederland 
Nederland heeft een gematigd zeeklimaat (Cfb), met relatief milde winters, milde zomers en neerslag 
gedurende het hele jaar. Dit klimaat heeft Nederland te danken aan de invloed van de Noordzee. Een 
andere benaming voor een gematigd zeeklimaat is een gematigd maritiem klimaat. Het klimaat rondom 
Nederland heen is hetzelfde, richting het oosten wordt het een gematigd landklimaat (Dfb). 
In totaal valt er op jaarbasis gemiddeld zo'n 800 tot 900 millimeter aan neerslag. Gedurende extreem droge 
jaren kan de teller lokaal onder de vijfhonderd millimeter blijven steken, in zeer natte jaren kan de 
neerslagsom oplopen tot maar liefst zo'n duizend millimeter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddelde temperatuur per maand: 

 Temperatuur Costa Rica in °C Temperatuur Nederland in °C 
Januari 24 4 
Februari 25 4 
Maart 26 7 
April 26 10 
Mei 24 13 
Juni  23 16 
Juli 23 18 
Augustus 23 18 
September 23 15 
Oktober 22 11 
November 23 7 
December 23 4 

 

 

Verschillen tussen klimaten: 
- In een tropisch klimaat is het altijd warm(koudste maand niet kouder dan 18 graden), terwijl we in 
Nederland een duidelijke zomer en winter hebben. 
- In een tropisch klimaat valt er een hoge hoeveelheid neerslag het hele jaar door, terwijl Nederland ook 
vochtig is maar zeker niet te vergelijken met een tropisch klimaat. 

 

 

 

 



De belangrijkste gevolgen van de klimaatverandering voor Nederland: 

• De zeespiegel stijgt. 

• Het weer wordt extremer: meer zware buien, meer hittegolven. 

• Er is meer kans op overstromingen: de rivieren kunnen bij hevige regenval het water niet meer 
goed afvoeren. 

• Er is meer kans op wateroverlast: de riolering kan dan het vele water niet meer aan. 

• Het wordt natter: in het voorjaar, najaar en de winter valt er meer neerslag. 

• De zomers worden juist droger en heter. Er zijn meer zomerse en tropische dagen.  

• De winters worden zachter; het zal minder vaak vriezen. 

• De natuur in Nederland verandert: soorten die goed gedijen bij warm weer, voelen zich steeds 
beter thuis in Nederland en kunnen daardoor plaagsoorten worden.  

 

Costa Rica: het eerste klimaat neutrale land ter wereld  

Het ziet ernaar uit dat Costa Rica het eerste klimaat neutrale land ter wereld wordt. Al in 2007 maakte de 
regering bekend dat zij in 2030 klimaatneutraal willen zijn. Inmiddels wordt gesproken over 2021. De 
belangrijkste bron van hernieuwbare energie is waterkracht (80%), de rest is van de elektriciteitsproductie 
is afkomstig van geothermie (aardwarmte) en windenergie.  

In 2015 lukte het Costa Rica al om 299 dagen om op honderd procent duurzame energie te draaien. Dat 
werd echter veroorzaakt door overvloedige regenval wat een gevolg is van, jawel, klimaatverandering. 
Tijdens droge periodes zal alsnog moeten worden teruggegrepen op traditionele brandstoffen. 

 

 

 

Kwaliteiten van het NFH: 
- Weinig Co2 uitstoot 
- Natuurlijke uitstraling  
- Economisch aantrekkelijk 
- Duurzaam 
- Modulair/circulair  
- Eigen energieopwekking 
- 3 x 3 meter concept 

 

 

 

 

 



Aanpassingen NFH a.d.h.v. verschil in klimaat: 
- Isolatie toevoegen zodat er aan de rc waardes wordt voldaan in Nederland. 
- Wisselen van ventilatiesysteem A naar C, omdat systeem A erg onaangenaam is in Nederland. 
- Gevelpanelen niet erg rendabel? 
 

Equity 
- Gelijkwaardige maatschappelijke ontwikkelingen 
- Minder energie/Co2 uitstoot 
-  

Economy 
- Het gebouw moet de economie stimuleren 
- Prijzen van bouwmaterialen 

Engineering 
- Een hoogwaardige ruimtelijke omgeving 
-  

Environment  
- Gebruik maken van lokale bouwmaterialen 
- Een verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analyse – Jeffrey van den Berg – ontwerp  
Het huis is qua ontwerp voor Costa Rica voor de mensen met een gemiddeld inkomen. Het gebouw bestaat 
maar uit 1 verdieping, wat ervoor zorgt dat het veel ruimte in beslag neemt. De grootste woning is zo´n 108 
m² aan vloeroppervlakte over 1 verdieping. In Nederland is een gemiddelde bouwkavel steeds kleiner aan 
het worden. Zo zijn de kavels hier gemiddeld tussen de 130- 180 m² voor een gemiddeld koophuis. 
Hierdoor zal het bestaande ontwerp bijna de gehele kavel innemen op deze manier. Een gemiddelde 
koopwoning  kost 387.000. 

De visie van het No Footprint House over duurzaamheid en de reductie van CO2 wordt in Nederland ook 
steeds belangrijker. Wij moeten in de bouw veel duurzamere materialen en installaties gebruiken om de 
voetprint van het gebouw te verkleinen. Costa Rica heeft als voordeel ten opzichte van Nederland dat het 
een stabiel tropisch klimaat heeft wat geen kou kent. Hierdoor is het niet nodig om de woningen te isoleren 
tegen kou wat voor een lagere bouwprijs zorgt en het vergt ook minder installaties, omdat de ventilatie 
natuurlijk kan en er geen verwarming nodig is.  

Door te bouwen met materialen uit de omgeving hebben ze veel CO2 kunnen besparen. De constructie is 
gemaakt met staal wat voor veel ontwerpvrijheid zorgt bij de woning. Het voordeel is dat er met staal bij 
overspanning van 3 meter geen dikke beeldbepalende balken zichtbaar zijn in het ontwerp. Verder is de 
dakplaat één grote stroomvoorziening van het gebouw en wordt vooral gebruikt om het water van de 
woning te verwarmen. De zonnecellen zijn niet zichtbaar aan de bovenzijde van het dak. Verder heeft het 
dak nog een functie om het water op te vangen wat later gefilterd en gebruikt kan worden.  

De houtlamellen gevels zijn een beeldbepalend element voor het NFH. Het heeft tevens ook nog een 
andere functie. Namelijk de scheiding tussen binnen en buiten. Wat uniek hieraan is dat het verschillende 
elementen zijn die onafscheidelijk van elkaar gebruikt kunnen worden om zo de gevel op te zetten of juist 
gesloten te laten. De gevel heeft ook nog de ventilerende functie om zo het huis op een natuurlijke manier 
te voorzien van ventilatie. In Nederland is een volledig geopende gevel niet te realiseren met de 
weersomstandigheden. Het idee van een gevel die kan openen en of sluiten is wel gedeeltelijk toe te 
passen voor de zomermaanden wanneer het erg heet is in Nederland. Het kan helpen om het huis goed te 
ventileren zonder de installaties te laten draaien. De lamellen kunnen ook gebruikt worden om zonlicht 
door te laten of juist te blokkeren. 

Bestaande elementen die behouden kunnen worden: 

- Lessenaars dak voor het opvangen van regenwater en zonne-energie. Verbeterd natuurlijke trek 
van ventilatie bij een woning.  

- 3 x 3 meter grid concept. (standard rijtjeswoning in NL 9 x 6m ongeveer). Hierdoor kunnen ook 
kleinere balken en kolommen gebruikt worden. 

- Centrale kern 
- Openlijk en ruimtelijk door zover als mogelijk te bouwen. 
- Hout lamellen die kunnen dienen als 2e huidfacade voor verwarming in de winter en ventilatie in de 

zomer. Ze kunnen ook dienen als afscheiding in de zomer tussen binnen en buitenklimaat die 
geopend kan worden wanneer nodig. 

 

 

 

 



Analyse – Sven Hogewoning - ontwerp 
Equity  

Maatschappelijke gevolgen  
- Bouwen met lokale materialen bevorderen de nationale industrieën.   
- Transportafstanden beperken > minder benzine verbruik en minder verkeershinder   
- Co2 uitstoot verminderen met 40% (uitvoering in hout - 80%).  
- Duurzaam bouwen door hernieuwbare of duurzame materialen.   
- Minder energieverbruik door natuurlijke ventilatie, positionering a.d.h.v. de zon en schaduwwerking 

wanneer nodig.  

Maatschappelijke invloeden  
- VN-klimaattop in Parijs: de Conference of Parties (COP21).  

Nederland heeft daar ingestemd met een nieuw VN-klimaatakkoord.  Doel van het akkoord: de 
opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Met een duidelijk zicht op 1,5 graden 
Celsius. - Citaat van de rijksoverheid.  

- 49% minder CO2-uitstoot in  
2030 ten opzichte van 1990.  

- 95% minder CO2-uitstoot in  
2050 ten opzichte van 1990.  

- 25% minder uitstoot broeikasgassen 
in 2020 t.o.v.  
1990 (niet behaald).   

- Subsidies voor het verduurzamen 
van woningen.  

- Woningtekort 300.000  
- Biobased Hypotheken om 

hernieuwbare materialen/ 
woningen te bevorderen  

- 5% loonstijging in de bouw  
- Biodiversiteit met 70% afgenomen  
- Oplopende bouwkosten in 

Nederland door pandemie en oorlog.  

Middenklasse  
- Jaarlijks belastbaar inkomen van gemiddeld 38.690 EUR.  
- Koopwoningen zijn interessanter voor hoge inkomens.  



- Middeninkomens zijn vaak aangewezen op de sociale sector koopwoningen.  
- Grootse groep 

middeninkomens heeft 
kans op een financiering 
van maximaal 193.000 
EUR.  

- Van de middeninkomens 
willen jongeren tot 35 jaar 
het liefst een huis kopen. - 
Koopwoningen in de 
Randstad het duurst.  

  



Economy  

Financiële haalbaarheid  
- Costa Rica: 1200,- Dollar per m2  
- Nederland 2019 gemiddeld: 2498 EUR betaald per m2  
- Grotere tuinen  
- Bouwmateriaalprijzen stijgen  

 
 

  



Engineering  

Footprint  
- Een woning van 0,7 EPC produceert 2343 kg CO2 per jaar  
- Energie verbruik neemt af tijdens de gebruiksperiode van een 

woning.   

  

- De bouw van een traditionele eengezinswoning van beton en 
baksteen produceert 90 ton CO2  

- Hetzelfde gebouw van hout produceert 80% minder CO2  
- Biobased materialen slaan CO2 op   

   



Natuurlijke hulpbronnen  
Catalogus BioBased bouwmaterialen: https://edepot.wur.nl/213602  

Demontabel bouwen  
- Na gebruiksperiode worden afgebroken of hergebruikt  
- Onderdelen zijn uit te wisselen en aan te passen  
- Losse componenten zijn recyclebaar   
- IFD bouwen   
- Eventueel mogelijk met een donorskelet   
- Alle lagen hebben verschillende doorlooptijden en kunnen afzonderlijk aangepast of gewijzigd worden  

 

 

Environment  

Ruimtelijke omgeving   
- Overgangsgebied van land naar zee  
- Dichtbevolkt   
- Vlakke velden   
- Contrast tussen natuur en bebouwde omgeving   
- Veelal door de mens gevormde omgeving   
- Landgebruik: Bos, Heide, Stuifzand/wetlands   
- In het bij- zonder de wetlands zijn alleen te zien als ze apart worden weergegeven. Volgens het eea (2005) 

beschikken Nederland en Denemarken over de grootste oppervlakken.  
- Natuurlijke invloeden hebben de meeste impact op de omgeving, daarnaast Demografische en Culturele 

invloeden  

https://edepot.wur.nl/213602
https://edepot.wur.nl/213602


 

 
 



Conclusies ontwerp analyse   
Het bestaande bouwwerk bevindt zich in Costa Rica, een land met een tropisch klimaat. dit klimaat 
kan weer verder verdeeld worden onder 3 klimaten die alle 3 voorkomen in Costa Rica. Het oosten 
en noordoosten van het land hebben een tropisch regenwoudklimaat (Af) en de rest van Costa Rica 
heeft vooral te maken met het tropisch moessonklimaat (Am) en het tropisch savanneklimaat (Aw). 
Binnen een straal van een paar kilometer kunnen er vrij grote verschillen voorkomen wat betreft 
temperatuur, neerslagpatroon en zonneschijn.  
Nederland heeft een gematigd zeeklimaat (Cfb), met relatief milde winters, milde zomers en neerslag 
gedurende het hele jaar. Dit klimaat heeft Nederland te danken aan de invloed van de Noordzee. Een 
andere benaming voor een gematigd zeeklimaat is een gematigd maritiem klimaat. Het klimaat 
rondom Nederland heen is hetzelfde, richting het oosten wordt het een gematigd landklimaat (Dfb). 
 In totaal valt er op jaarbasis 
gemiddeld zo'n 800 tot 900 
millimeter aan neerslag. 
Gedurende extreem droge jaren 
kan de teller lokaal onder de 
vijfhonderd millimeter blijven 
steken, in zeer natte jaren kan de 
neerslagsom oplopen tot maar 
liefst zo'n duizend millimeter.   

Hieruit kan geconcludeerd  
worden dat het ontwerp in 
Nederland aangepast moet worden naar de klimaatveranderingen, gedurende de seizoenen, in 
Nederland. Hiervoor zal mogelijk gezien de gevel en het dak aangepast moeten worden. Het ontwerp 
kan de weersomstandigheden, van dit soort klimaat, op een efficiënte manier gebruiken om de 
Footprint van het bouwwerk te verminderen. Daarnaast moet het ontwerp voldoen aan de 
bouwfysische eisen van het Bouwbesluit. Dit kan bijvoorbeeld behaald worden door een ander 
ventilatiesysteem, en een gevelopbouw met de vereisten RCwaarden, toe te passen.   

Het NFH ontwerp in Costa Rica bestaat maar uit 1 verdieping, hierdoor neemt het bouwwerk veel 
ruimte in beslag. De grootste woning heeft een vloeroppervlakte van ongeveer 108 m². In Nederland 
is een gemiddelde bouwkavel steeds kleiner aan het worden. Zo zijn de kavels in Nederland 
gemiddeld tussen de 130-180 m² voor een gemiddeld koophuis. Het bestaande ontwerp zou in een 
land als Nederland bijna de gehele kavel in beslag nemen.   

De houtlamellen gevels zijn een beeldbepalend element voor het NFH. Het heeft tevens ook nog een 
andere functie. Namelijk de scheiding tussen binnen en buiten. Wat uniek hieraan is dat het 
verschillende elementen zijn die onafscheidelijk van elkaar gebruikt kunnen worden om zo de gevel 
op te zetten of juist gesloten te laten. De gevel heeft ook nog de ventilerende functie om zo het huis 
op een natuurlijke manier te voorzien van ventilatie. In Nederland is een volledig geopende gevel 
niet te realiseren met de weersomstandigheden. Het idee van een gevel die kan openen en of sluiten 
is wel gedeeltelijk toe te passen voor de zomermaanden wanneer het erg heet is in Nederland. Het 
kan helpen om het huis goed te ventileren zonder de installaties te laten draaien. De lamellen 
kunnen ook gebruikt worden om zonlicht door te laten of juist te blokkeren.   

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het ontwerp aangepast moet worden aan de landen met 
weinig beschikbare grond. De Footprint van het bouwwerk moet dus verkleind worden. Omdat de 
houten lamellen typerend zijn voor de esthetiek van het bouwwerk, zullen deze behouden moeten 
blijven in het aangepaste ontwerp, al dan niet met een andere functie. 
 



Behoud van het bestaande ontwerp: 
- Lessenaars dak voor het opvangen van regenwater en zonne-energie. Verbeterd natuurlijke trek 

van ventilatie bij een woning.  
- 3 x 3 meter grid concept. (standard rijtjeswoning in NL 9 x 6m ongeveer). Hierdoor kunnen ook 

kleinere balken en kolommen gebruikt worden.  
- Centrale kern  
- Openlijk en ruimtelijk door zover als mogelijk te bouwen.  
- Hout lamellen die kunnen dienen als 2e huidfacade voor verwarming in de winter en ventilatie in 

de zomer. Deze kunnen ook dienen als afscheiding in de zomer tussen binnen en buitenklimaat die 
geopend kan worden wanneer nodig. Kan bij het openen ook dienen als afdak wat naar 
binnenkomend zonlicht blokkeert. Daarnaast zijn de lamellen esthetisch herkenbaar in het 
originele ontwerp.  

- Lichte materiaalkleuren waardoor er minder zonlicht/warmte door de constructie wordt 
opgenomen.  

- Schuine, scherpe hoeken zijn typerend voor het uiterlijk.  

Checklist uit conclusies:  
- De voetafdruk van het ontwerp niet groter dan 90m2 (=50% van de kavel, uitgaande van een kavel 

grootte van 180m2).  
- Het ontwerp past zich aan het seizoen en de weersomstandigheden aan.  
- De gevels zijn voor minimaal 50% open  
- Verblijfsruimten voor een gezin van 4 personen  
- Toepassen van hout en biobased materialen  
- Het ontwerp voldoet aan de gestelde eisen uit het Bouwbesluit   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Analyse – Michiel Altorf – techniek  
Climate& nature construction 
Voor de constructie van een gebouw is het belangrijk dat deze mogelijke natuurgevaren en 
weersomstandig heden aan kan. Geologische locatie en geotechnische eigenschappen hebben 
invloed op de kans van natuur rampen en weersomstandigheden. Costa Rica bevind zich tussen de 
Caribische Zee en de Stille Oceaan, aan de ring van vuur waar meerdere tektonische platen zijn. Is 
1.084,03 km verwijderd van de evenaar op het noordelijk halfrond. Nederland bevind zich grenzend 
aan de Noordzee en grens voor een groot deel aan andere landen, ligt in het midden van de 
Euraziatische plaat. Is 5.809,94 km verwijderd van de evenaar op het noordelijk halfrond.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Climate 

Costa Rica: tropical monsoon climate(Am) wet and dry season with an relatively high average 
temperature of 20.6°C in San Jose 

Netherlands: temperate maritime climate(Cfb), relatively mild winters& summers with rainfall 
throughout the year. 

Figure 1 vulcano's  in costa rica 

Figure 2 World map of Köppen-Geiger climate classification 



 Nature hazards 

Bij het ontwerp van het NFH is er gekozen om de kern niet alleen te gebruiken voor systemen en 
faciliteiten maar ook om als stabiele kern te dienen om te beschermen tegen gevaar van 
aardbevingen. In Nederland komen aardbevingen zelden voor en zijn ze niet zo zwaar dus daar hoeft 
geen rekening mee gehouden worden in de constructie. 

Economy& Engineering construction 
Grid systeem 
De no footprint house werkt op het principe van een voorontwikkeld gebouw wat al voldoet aan 
technische eisen en de vergunning al geregeld zijn. Dit zorgt ervoor dat de constructie goedkoper 
aangeboden kan worden, echter kunnen klanten die meer willen betalen aanpassingen maken aan 
het ontwerp binnen het concept met dezelfde 3X3 ontwerp en constructie grid systeem van hout of 
staal. 

  

Figure 3 3X3 construction 

In Nederland worden voorontwikkelde gebouwen ook toegepast, zo zijn er woning concepten die op 
grootte schaal worden toegepast en zijn er bouwbedrijven die woningen uit een catalogus aanbieden 
waarbij der mogelijkheden zijn voor aanpassingen. Het gebruik van een grid systeem word echter 
nog bijna niet toegepast en elk element wordt veelal gedimensioneerd op benodigde gangbare 
maten. Het toepassen van een grid systeem op grote schaal zou kosten en bouwtijd kunnen drukken 
voor de initiële bouw en aanpassingen in de toekomst, maar dit zou wel meer materiaal gebruik 
vereisen als de mogelijkheid van uitbreidingen ondersteund wordt. Omdat het constructie grid de 

Hazards Costa Rica Netherlands 
River flood High High 
Urban flood High High 
Coastal flood High High 
Earthquake High Medium 
Landslide High Very low 
Tsunami High Very low 
Volcano High Medium 
Wildfire High High 
Cyclone Medium - 
Extreme heat Medium Low 
Water scarcity Low Medium 



belasting  dan aan moet kunnen van de groots ontwerpt toepassing van het grid en stabiel moet 
kunnen zijn in elke combinatie. 

Constructive material 
Bij de No Food print house zijn er materialen gebruikt die binnenlands geproduceerd worden om de 
footprint te drukken en om mogelijke onderhoud problemen duurzaam op te kunnen lossen, en zo is 
er samengewerkt met andere partijen om dit te kunnen realiseren.  
In Nederland zitten niet veel ijzererts in de grond en is er weinig hout productie, dus zullen deze 
geïmporteerd moeten worden. Echter zijn buur landen wel rijk aan ijzererts en hout productie En zijn 
er nog ijzerets groeven die nu niet operationeel zijn, zie afbeelding 4,5,6. 

 

Figure 4 Wood production map for European forests 



    

  

De groei van biobased bouwen heeft de vraag naar hout verhoogt en de daling van productie door 
corona deze combinatie van grote vraag en schaarste zorgt voor de prijs stijging die zichtbaar is in 
afbeelding 7 
De staalprijzen zijn flink gestegen door verschillende factoren zoals: onrustig vaarwater, daling vraag, 
corona, verschuivingen en annuleringen bestellingen, stijging grondprijzen, etc. Door deze factoren 
hebben productie lijnen niet goed kunnen functioneren en het balans tussen vraag en productie is 
nog niet terug gevonden.  Zie afbeelding 8 

Figure 6 Iron ore production per country 
Figure 5 Iron ore deposits in the world 

Figure 7 Houtprijs index 



 

 

Environment 
Geology 

Over het algemeen zijn voor gebouwen die hoger zijn dan 50 meter funderingen nodig die rusten om 
de lahar in Costa Ric,a lagere en dus lichtere gebouwen kunnen vaak direct funderen in de bovenste 
grond laag(zie figuur 9). Voordat er gebouwd wordt, worden test gebruikt om de draagkracht te 
testen, voor de bovenste grond laag kunnen ze daar DMT, CPT en SPT test voor uitvoeren en voor de 
lahar PMT deze test zijn belangrijk omdat de lagen gemixt zijn met verschillende materialen in 
verschillende verhoudingen waardoor de opneembare kracht uit een loopt(zie figuur 10). 

 

Figure 8 warmgewalste cols prijsontwikkeling 

Figuur 9  grond vergelijking 



 

Figure 10 pressure measure systems 

In Nederland wordt per gebouw met behulp van CPT (sondering) de draagkrachtige laag bepaald wat dus maar 
1 test type, deze laag ligt algemeen lager dan in Costa Rica en kunnen ze daar wegkomen met een ondiepe 
fundering en  in Nederland is een verdiepte fundering nodig in de vorm van heipalen. 

Isolatie materialen 
Duurzaamheid isolatie materialen 
Uit de tabellen blijkt dat de meeste natuurlijke isolatie materialen veruit het minste CO2 
uitstoot benodigde, Perliet komt in de buurt maar heeft meer primaire energie nodig bij 
productie en  isoleert slechter 
De duurzaamheid van schapenwol is erg afhankelijk van de manier van de omgang manier 
van de schapen. Bij duurzaam schapen wol is de toepassing van chemicaliën om slechte 
leefomstandigheden te compenseren niet mogelijk, duurzaam schapenwol komt nu 
bijvoorbeeld uit de Oostenrijkse Alpen. Duurzaam verkregen schapen wol is mee genomen 
bij de tabellen. 



 
Figuur 11 CO2-emissions in the manufacture of one M3 of insulating material (Minimum and maximum emission) 

 
Figuur 12 Primary energy requirement for the production of one M3 of insulating material (Minimum and maximum 
requirement) 



 
Figuur 13 Heat storage capacities of different insulating materials (Minimum and maximum values) 

Brandklasse 
 

  



 
 
 
 
Conclusie 
Aangeraden wordt dus om isolatie producten te gebruiken zoals schapenwol, Hennep, vlas-, 
flexibele hout vezel isolatie, cellulose of katoen, omdat dit de duurzaamste materialen zijn. 
Echter is perliet ook een goede keuze ook al is die iets minder duurzaam is het niet vlambaar 
waardoor het dus ook een goede keuze is. 
 
 
 

Constructie 
 
Voor de constructie van het gebouw zijn we bij het 3X3 grid ontwerp gebleven maar we halen onze 
stabiliteit niet uit een stabiele kern maar uit schijven. De rode woning scheidende wanden en de 
rode wanden naast de trappen in afbeelding 15 zijn draagkrachtige en zorgen voor de stabiliteit. De 
isometrie geeft een beter beeld van de woning(zie afbeelding 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Figuur 14 isometrie Figuur 15 constructief ontwerp 



Analyse – Coen Hoftijzer - uitvoering 
Bouwmethode 
Om een wel overwogen keuze te maken is het van belang om de verschillende mogelijkheden op een 
rij te zetten. Bouwen kan op veel verschillende manieren. In het ‘no footprint’ project staat centraal 
om de uitstoot te minimaliseren. Hieronder zullen de bouwmethodes worden beschreven en zal er 
een conclusie worden getrokken. 
  
Traditionele bouw 
Traditionele bouw houdt in dat er wordt gebouwd op de manier hoe er vroeger werd gebouwd. Er 
wordt gebruik gemaakt van kalkzandsteen constructieve wanden. De kalkzandstenen worden steen 
na steen gestapeld. Hierdoor wordt traditionele bouw ook vaak stapel bouw genoemd. 
Traditionele bouw wordt na genoeg altijd met metselwerk gecombineerd. Voor het constructieve 
binnenblad worden blokken gebruikt met een grote afmeting. Voor het buitenblad wordt er met 
‘mooie’ bakstenen gewerkt. Traditionele bouw wordt bijna altijd met het materiaal steen uitgewerkt. 
 
Voordelen: 

- Tot op het laatste moment kunnen er aanpassingen doorgevoerd worden, denk aan kopers 
opties. 

-   
Nadelen: 

- De bouwtijd op de bouwplaats is vrij hoog 
- De circulariteit van het materiaal steen is niet goed 

o Vaak wordt steen gedowncycled naar onder materiaal voor asfalt 
 
 
  



Montagebouw 
Bij montagebouw staat centraal dat er wordt gebouwd doormiddel van geprefabriceerde elementen. 
De lossen elementen kunnen doormiddel van een droge verbinding verbonden worden dit brengt 
veel voordelen met zich mee. De vloeren, wanden en daken kunnen ieder in prefab uitgevoerd 
worden. Voor de vloeren is een goed voorbeeld houten kanaalplaatvloeren. De wanden kunnen in 
prefab HSB-elementen worden uitgevoerd. Voor de daken is een HSB-element ook een goede optie. 
Voordelen: 

- De elementen kunnen in een fabriek onder optimale omstandigheden geproduceerd 
worden. 

- Door de goede voorbereiding kunnen faal kosten worden beperkt. 
- De bouwsnelheid is super efficiënt. 
- Droge verbinding doormiddel van bouten. 

o Hierdoor is het mogelijk om elementen veelvoudig te gebruiken. 
- Prijstechnisch interessant omdat er in grote hoeveelheden ingekocht kan worden. 
- Volledige ruimtes kunnen prefab worden uitgevoerd in een ‘standard’ model. 

o Denk hierbij aan een badkamer. 
- Door gebruik te maken van prefab elementen kan er ook gemakkelijker een hogere 

architectonische waardering gecreëerd worden 
- De losse bouwelementen kunnen ook gerecycled worden mocht het niet nodig/mogelijk zijn 

om de elementen demontabel te gebruiken. 
  
Nadelen: 

- Door de verre voorbereiding moet er van te vore goed worden vastgesteld wat de wensen en 
afmetingen zijn. 

- Aanpassingen op de bouwplaats zijn niet gebruikelijk en indien echt nodig erg prijzig 
- Er moet een grote kraan worden toegepast, om de grote elementen te kunnen dragen en 

verplaatsen 
 
  



Gietbouw  
De bouwmethode gietbouw worden de constructieve delen letterlijk gegoten. Er word gebruik 
gemaakt van betonspecie die in de bekisting word gegoten. Hierdoor ontstaan massieve onderdelen 
die aan elkaar wordt verbonden door het uitharden van het beton. 
  
Voordelen: 

- De bouwkosten zijn ontzettend laag 
- De overall bouwtijd met gietbouw is erg laag. 
- Weinig voorbereidingstijd 

Nadelen: 
- Betreft duurzaamheid is de voetprint van de materialen voor de gietbouw methode relatief 

vrij groot. 
 
 
Skelet bouw 
Binnen de skeletbouw zijn er drie verschillende mogelijkheden betreft materialen. Het kan worden 
uitgevoerd in hout, staal en gewapend beton. In dit project zullen we alleen de focus leggen op de 
houten uitvoering van skelet bouw. 
De muren zelf hebben geen constructieve functie de stabiliteit wordt uit de kollommen en liggers. 
 Voordelen: 

- Het voornaamste voordeel is dat je flexibel bent tot het laatste moment. 
Nadelen: 

- Skeletbouw is vrij arbeid intensief  
- Het vraagt een hoop tijd om het daadwerkelijk te bouwen. 

 
  
Conclusie 

  Skeletbouw Montagebouw Gietbouw Traditionele bouw 

Bouwplaats tijd 3 1 3 4 

Productietijd 1 4 1 2 

Levensduur 2 1 1 2 
Productieschade 1 2 4 1 

Demontabel  3 1 4 3 

Circulair  3 1 4 4 

Flexibiliteit 1 2 2 1 

Prijstechnisch 2 3 1 3 

          

          

          

          
Totaal 16 15 20 20 

 



 
Materiaal afweging 
De keuze zal zijn tussen hout en staal. Hieronder zullen de voor- en nadelen van hout en staal 
schematisch worden weergegeven. 
  
Hout  
Voordelen van hout: 

- Hoge treksterkte door laag eigen gewicht en hoge treksterkte. Kan daardoor beter z’n eigen 
gewicht dragen bij bv grote overspanningen. Dit is echter wel afhankelijk van de hoeveelheid 
die gedragen moet worden, bij te hoge krachten is staal beter 

- Natuurlijke weerstand tegen elektrische en hitte.  
- Goede akoestische eigenschappen; het absorbeert geluid ipv deze te versterken (Soms) 

lokaal geproduceerd. Dit verlaagd oa de kosten  
- Milieuvriendelijk 
- Makkelijk bewerkbaar/veel mogelijkheden van producten  
- Goedkoper als staal 
- Goede prefab elementen door licht gewicht en veel mogelijkheden 
- Bij gebruik houtverbindingen ipv bijv schroeven is deze demontabel te gebruiken  
- Goede brandwerendheid  

Nadelen van hout: 
- Krimp en zwelling  
- Achteruitgang/kwaliteitsvermindering van hout door (a)biotische middelen 
- Kans op ongedierte in de constructie 
- Lichte constructie; hoeft echter niet perse een nadeel te zijn. dit ligt aan hetgeen je wilt 

bouwen 
- Minder makkelijk te buigen 

  
  
 
 
  
  



Staal  
Voordelen van staal: 

- Hoge sterkte/gewichtsverhouding; een erg sterk materiaal voor het gewicht.  
- Vervormbaarheid is hoog.  
- Voorspelbare eigenschappen 
- Zeer korte bouwtijd door bijv. eenvoudig monteren of gebruik van prefab elementen 
- Geschikt voor massaproductie; sneller werken 
- Goede brandwerendheid. Heeft echter ook een nadeel, zie nadelen van staal 
- Hergebruik is vaak mogelijk. Natuurlijk is dit voor ieder stuk staal anders, maar over het 

algemeen wel 
- Weinig afval op de bouwplaats wordt hierdoor geproduceerd 
- Bij aanwezigheid van ISO-14001 laat dit zien dat het staal duurzamer is geproduceerd 
- Krimpvrij  

Nadelen van staal: 
- Duur product, helemaal op het moment van schrijven 
- Energie-intensief en duur om te produceren 
- Brandwerendheid is goed maar het geleid ook makkelijk warmte  
- Door de slankere profielen kan staal gevoelig zijn voor knikken  
- Mindere akoestische eigenschappen t.o.v. hout  

 
Conclusie:  
Beide hout en staal zijn goede materialen met goede voordelen die bij ons gebouw passen. Beide zijn 
erg sterke materialen, vrij licht en hebben vaak goede brandwerende eigenschappen. Daarnaast zijn 
ook beide vrij duurzaam. Hout is duurzamer op zichzelf, en staal minder, maar staal gaat wel weer 
langer mee. Ook is staal beter bestendig tegen ongedierte en krimp en zwelling. Ook is staal sneller 
tijdens het bouwen, maar is hout beter bruikbaar is prefab elementen door het lichtere gewicht van 
staal (over het algemeen). Daarnaast is hout ook meer demontabel als gemonteerd staal. Maar 
omdat het NFH niet extreem groot/lang is, past hout waarschijnlijk beter hierbij. Ook heeft hout 
esthetische eigenschappen en ziet en duurzamer uit als staal, waar vaak als robuust wordt gezien.  
Daarom kiezen wij, doormiddel van keuzes uit dit bestand, voor een houten constructie. 
 
 
  



Analyse – Bob Saarloos - uitvoering 
 
Huizenmarkt, huizentekort:  
Door o.a. stijgende huisprijzen, inflatie in het algemeen en dure materialen stijgt het woningtekort 
erg hard.  

Hoe zorgen we ervoor dat NFH zo word aangepast 
dat het op de gebieden van de vier E’s voldoet aan 
de eisen en helpt woningen te creëren die goed zijn 
voor mens en milieu? 
Wij kunnen bijdragen aan dit probleem door 
gebruik van lokale materialen of materialen welke 
niet te duur zijn, constructief en bouwkundig 
voldoen, en ook niet (te) milieulastend zijn. Door 
bijvoorbeeld gebruik te maken van lokale 
materialen verminderen we de reisafstand en zo 
ook de hoeveelheid uitlaatgassen, en/of door 
gebruik te maken van materialen die niet te duur 
zijn, constructief en bouwkundig voldoen, en ook 
niet (te) milieulastend zijn verminderen we ook de 
druk op de aarde. Daarnaast is de keuze van lokale 
materialen vaak goedkoper dan geïmporteerde 
materialen en dit scheelt dus ook weer geld.  
Daarnaast is het ook belangrijk om te kijken naar de 
locatie van het ‘vernederlandste’ bouwwerk. Het is 

belangrijk om deze op een locatie te bouwen waar én een tekort aan huizen is, én waar genoeg 
mensen wonen die deze kunnen betalen, én (het belangrijkste) waar het NFH ook daadwerkelijk kan 
staan. Het is namelijk wel de bedoeling dat de locatie ook geschikt is.  
Door deze dingen te onthouden er hieraan te blijven denken terwijl we het NFH ‘vernederlandsen’, 
creëren we een NFH wat positief is voor beide mens en milieu, en hier ook aan meewerkt.  
 

 
 
 
 
 



 
Prijsverschillen Costa Rica – Nederland per m2:  
Prijs 1 m2 in Costa Rica: +/- €1875,-  
Prijs 1 m2 in Nederland: +/- €3200,- (extreem verschil in verschillende gemeentes) 
 
 
Locatie, logistiek, bouwlogistiek:  
De (bouw)logistiek is locatie gebonden. Daarom is het handig om eerst te kijken naar een goede, 
optionele locatie voor het NFH in Nederland. De provincies waar het meeste woningtekort is en 
welke ook een goede mogelijke locatie 
zouden kunnen bieden, zijn denk ik 
Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. 
Zelf denk ik dat het gebied tussen 
Utrecht en het donkeroranje gebied in 
de provincie Gelderland (van het eerste 
plaatje met de kaart van het 
woningtekort (links)) het beste is voor 
ons NFH. Dit omdat deze gebieden te 
maken hebben met een woningtekort, 
maar daarnaast ook best wat ruimte 
hebben voor nieuwe bouwwerken in of 
rondom de natuur. Het NFH past niet in 
een stad als Utrecht zelf, dus is het wel 
belangrijk om deze ook in een voor de esthetiek toepasselijke locatie te bouwen/plaatsen. Denk 
hierbij dus aan het gebied tussen Tiel, Gorinchem en Nieuwegein (oftewel het gebied tussen te 
kruisingen tussen en rondom de A2, A15 en A29). De prijs per vierkante meter is op volgorde: €3534, 
€3511 en €3672. Afgerond is het dus €3500,- per m2 in de locatie waarvan ik denk dat het NFH goed 
zou kunnen staan. Deze prijs ligt vrij dicht bij het gemiddelde van Nederland, en komt nog lang niet in 
de buurt van grote, drukke steden als Amsterdam en Utrecht waar het als snel zo’n €5500 is.  
Voor de logistiek zou dit ook een mooie plek kunnen zijn. De A2, A15 en A29 lopen hier ook, wat qua 
logistiek er handig is. Daarnaast is indien nodig de rivier de Waal ook niet ver weg.  
De bouwplaatslogistiek is nog lastig een analyse over te maken. Wel kan ik al kijken naar de 
grondsoort, wat belangrijk is voor de bouwplaats en later ook de bouwmethode. Deze is in het 
aangeraden gebied vooral klei (zware, lichte en rivierklei + zavel om precies te zijn. We gebruiken 
echter wel gewoon de term ‘klei’ om het simpel en tegelijkertijd duidelijk te houden i.p.v. constant 
de exacte soorten grond toe te lichten.).  



 
 
 
 
 
Bouwlogistiek analyse:  
 
Hoe doen we het met de verschillende delen 
vervoeren (in Costa Rica was het in één keer, 
in Nederland heb je vaak verschillende 
partijen die dingen doen (onderaannemers en 
verschillende leveranciers))  
 
Bouwen in Nederland gaat er natuurlijk deels 
anders toe dan in Costa Rica. Om specifiek te 
zijn, bij het NFH werden de materialen 
vervoerd middels vrachtwagens. De 
materialen zaten echter in de prefab 
constructie van de stabiele kern. Hiertussen 
werden doeken/zeilen gehangen om zo een 

soort DIY 

opslagplek/container te maken waarin de rest van de materialen werden vervoerd. Zo’n soort 
transport zouden we ook kunnen gebruiken in Nederland, alleen niet voor de hele weg.  
Daarom lijkt het ons handig gebruik te maken van bouwhubs. Op die manier kunnen de materialen 
daar worden opgeslagen en sommige dingen alvast gemaakt worden zoals de stabiele kern, en 
kunnen deze uiteindelijk op dezelfde manier als in Costa Rica worden vervoerd, alleen dus niet de 
gehele route. Omdat in Nederland vaak verschillende onderaannemers en leveranciers te pas komen 
in plaats van één bedrijf die alles levert en regelt, is het ook handiger om gebruik te maken van 
bouwhubs. Zo kunnen verschillende dingen, zoals eerder ook al gezegd is, alvast worden gemaakt 
met de door de leveranciers geleverde materialen, in plaats van dat alles nog in elkaar moet worden 



gezet op de bouwplaats zelf. Zo scheelt dit ruimte op de bouwplaats, uitstoot van CO2 door minder 
vervoer omdat sommige delen al in elkaar gezet zijn en minder vervoer op de weg. Zo’n 30% van het 
vervoer op Nederlandse wegen is bouwvervoer, dus door gebruik te maken van bouwhubs verlagen 
we dit cijfer ook weer een beetje. Volgens de bouwhubs van VolkerWessel in Utrecht schelen hun 

bouwhubs gemiddeld 1 uur en 21 minuten per rit en 69% minder transport naar de bouwplaats zelf.  
 Bron: https://www.dinalog.nl/project/logistiek-in-de-bouwsector/  
 
  

https://www.dinalog.nl/project/logistiek-in-de-bouwsector/


Hoe gaan we met de footprint om (CO2 hoeveelheid/uitstoot/gebruik)? 
De CO2 uitstoot van de bouwsector is erg hoog. In totaal is de bouwsector alleen verantwoordelijk 
voor 38% van de totale globale CO2 uitstoot (2019). Daarvan is 23% CO2 uitstoot van het vervoer in 
deze sector (23% van de totale bouwsector uitstoot, afgerond zo’n 9% is van de totale globale CO2 
uitstoot, wat nog ongelooflijk veel is.). Daarom is het belangrijk dat dit aantal snel gaat dalen, 
helemaal om succesvol de 2030 klimaatdoelen te behalen.  

 
 
Hoe zorgen we ervoor dat we zo min mogelijk 
CO2 uitstoten op het gebied van de logistiek 
van het NFH in Nederland. Allereerst wordt 
gebruik gemaakt van bouwhubs. Zoals ook 
verteld is bij het vorige onderdeel van de 
analyse is de totale CO2 uitstoot van het 
bouwvervoer lager bij gebruik van bouwhubs. 
Dit komt bijvoorbeeld bij het NFH doordat 
sommige dingen al in mekaar worden gezet 
met de materialen die leveranciers brengen bij 
de bouwhub, in plaats van dat ze de gehele 
weg naar de bouwplaats moeten rijden. 
Daardoor hoeft er uiteindelijk minder vervoer 

te rijden naar de bouwplaats omdat sommige onderdelen al in elkaar staan.  
Een andere manier om onze CO2 uitstoot te verminderen om het gebied van bouwvervoer is door te 
bouwen in goed bereikbare gebieden in Nederland. Door enigszins dichtbij grote wegen te bouwen is 
het makkelijker om de gewilde locatie te bereiken waar het NFH moet komen. Als deze in gebieden 
moet worden gebouwd waar de bereikbaarheid slecht is, is de kans ook groter dat er meer CO2 
wordt uitgestoten.  
Een derde manier de CO2 van het bouwvervoer te verlagen voor het NFH is door gebruik te maken 
van lokale materialen, of materialen te gebruiken welke niet de halve wereld over moeten om in 
Nederland aan te komen. Als het niet anders kan zou je bijvoorbeeld hout kunnen kopen uit 
Scandinavië, maar het is niet handig om deze bijvoorbeeld te halen uit China. Zo houd je de totale 
vervoersafstand zo laag mogelijk, en blijft de CO2 zo laag mogelijk.  
Andere manieren om de CO2 van het vervoer te verlagen zijn op het moment nog moeilijk. Er zijn 
bijvoorbeeld duurzame vrachtwagens voor het vervoeren van onze materialen, omdat de techniek 
niet zover is. Natuurlijk zijn er wel bijvoorbeeld elektrische vrachtwagens, maar deze worden nog 
lang niet algemeen gebruikt. Als de techniek ooit zo ver is dat deze er wel zijn, kan er ook gebruik  
gemaakt worden van deze om de materialen en onderdelen te vervoeren.  
 
  



Wegen Nederland: 
 
Zoals eerder al vermeld werd is het waarschijnlijk handig om te weten waar goed bereikbare wegen 
zijn in Nederland. Zo kunnen we kijken wat mogelijke plekken zijn waar het het efficiënts is om het 
NFH te laten bouwen. Natuurlijk moet het NFH overal kunnen komen te staan waar er vraag is, maar 
het is ook belangrijk om te weten wat goede wegen zijn, om op die manier zo’n kort mogelijke route 
te maken om zo de hoeveel tijd dat het kost en de CO2 uitstoot van het vervoer zo laag mogelijk te 
houden. Gelukkig heeft Nederland een erg goede infrastructuur.  
In de afbeelding hieronder zijn de wegen te zien in Nederland, en in de bronnenlijst staat de link naar 
de afbeelding zelf zodat deze ook in hogere kwaliteit te zien is. De kleuren van de wegen zijn als volgt 
verdeeld:  

- Rood: autosnelwegen 
- Blauw: autowegen 
- Geel: hoofdwegen 
- Zwart: lokale wegen 
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Analyse aantal bouwmaterialen:  
 
Hout: 
Omdat o.a. de constructie van ons ontwerp een HSB constructie is, moeten we wel een regio hebben 
waar hout geproduceerd wordt om dit te laten leveren. Omdat er niet echt productiebossen zijn in 
Nederland, zullen we naar buurlanden moeten kijken. Gelukkig hebben landen als Duitsland en 
Zweden genoeg productiebossen, dus zullen we daar ons hout vandaan halen. Natuurlijk krijgen we 
geen losse boomstammen geleverd maar gewoon dingen als planken en balken, en deze kunnen zo 
nodig nog verder bewerkt worden naar/voor ons ontwerp bij de bouwhub.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Beton (fundering): 
Voor de fundering gebruiken we wel gewapend beton. Het is niet echt milieuvriendelijk, maar wel 
het beste voor de fundering. Daarnaast is de grond is Costa Rica en Nederland erg verschillend, en 
zullen we in Nederland wel een fundering moeten gebruiken die het huis kan dragen in plaats van 
dat het naar beneden zakt op bepaalde plekken met een zachte bodem. Dit is ook verder toegelicht 
in o.a. de analyses.  
Maar hoe laten we dit plaatsen en door wie? In Nederland zijn erg veel bedrijven die gewapend 
betonnen funderingen plaatsen. Dit zal dan ook hoogstwaarschijnlijk wel moeten gebeuren door een 
extern bedrijf/onderaannemer, omdat een fundering plaatsen goed moet gebeuren en niet zo 
makkelijk gedaan is. Daarom is het ook aangeraden om dit door specialisten te laten doen en dit 
doen wij ook. Wij willen namelijk wel dat ons huis zo lang mogelijk kan staan, en niet dat het huis 
naar beneden gaat zakken door een slechte fundering. Om een aantal bedrijven voor de fundering te 
laten zien hebben we 2 foto’s toegevoegd om dit een beeld te geven. Op die manier is goed te zien 
dat waar het NFH ook komt te staan in Nederland, er zijn genoeg bedrijven om te fundering te laten 
maken en plaatsen. Het is alleen niet reëel en niet milieuvriendelijk om hier één bedrijf voor te 
kiezen omdat de reisafstand verschilt per locatie. Vandaar de keuze om meerdere locaties te laten 
zien van geschikte bedrijven.  

 

 
 
 
 



Begane grondvloer: 
De begane grondvloer kan volgens de regels geen simpele houten vloer zijn. Deze moet wel gewoon 
stevig zijn en aan de eisen voldoen. Om alsnog te proberen om zo min mogelijk materiaal te 
gebruiken van niet echt milieuvriendelijk is, zoals beton, kijken we naar welke soort begane 
grondvloer zo min mogelijk materiaal gebruikt. Dan kom je eigenlijk al meteen op ribcassettevloeren 
en kanaalplaatvloeren. Deze twee gebruiken beide minder materiaal als normale betonnen 
vloerplaten. Maar om een keuze te maken tussen deze twee kijken we ook naar de voor- en nadelen 
van beide. Een voordeel van de kanaalplaatvloer, is natuurlijk de optie om dingen als leidingen door 
de kanalen te brengen. Een nadeel is echter dat een kanaalplaat altijd gewapend is. Voor een 
kleinere woning als bij ons is dit waarschijnlijk niet nodig en zou dit dus extra materiaal betekenen 
wat niet echt best is voor het milieu. Een voordeel van een ribcassettevloer is dat deze gelijk 
geïsoleerd is, t.o.v. een kanaalplaatvloer. Voor ons huis is dat erg makkelijk, omdat deze namelijk 
self-sustainable moet zijn en daarvoor hebben we vrij veel isolatie nodig. Het is daarom het beste om 
voor ons ontwerp een ribcassettevloer te gebruiken. Daarnaast zijn er in Nederland ook een heleboel 
bedrijven die ribcassettevloeren leveren en plaatsen. In Nederland hoeven we ons dus geen zorgen 
te maken dat we deze niet kunnen krijgen voor ons ontwerp. Een aantal geschikte bedrijven die 
verdeeld zijn in heel Nederland zijn Bruil, De Hoop Pekso, Dycore, Havebo B.V. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma van Eisen 
 

Programma van 
eisen 

 
Verplichte 
eisen 

Mag 
hebben     

Functionele 
eisen: 

No footprint   
 

 
Voldoen aan de bouwbesluit eisen Nederland   

 
 

3 slaapkamers   
 

 
1,5 badkamer   

 
 

Duurzame energieopwekking   
 

 
Technische ruimte aanwezig 

 
   

Grijswatersysteem  
 

   
Klimaat adaptief ontwerp 

 
   

Open gevels 
  

 Natuurlijke uitstraling   
    
    
Technische 
eisen: 

Maximale bouwoppervlakte bedraagt 50% 
van de kavel 

  
 

 
Woning beschikt over een woonkamer van 
minimaal 24 m². 

 
  

 
Keuken van minimaal 9 m². 

 
   

Slaapkamers van minimaal 6 m². 
 

   
Niet meer dan 3 bouwlagen 

  

 Woning met berging   
    
    
Constructieve 
eisen: 

Beukmaat 3 x 3 
 

  
 

Circulaire bouwmethode   
 

 
Funderen tot draagkrachtige laag   

 
 

Hout/ staal uit Europa halen   
 

 
Stabiele kern     

 Constructie van hout/staal   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ontwerp – Joost Nederveen 
 
Zoals hieronder te zien is, heb ik mij laten inspireren door het ontwerp uit Costa Rica. Ik wist dat de 
twee andere ontwerpen een andere kant opgingen dus leek het mij slim om mijn ontwerp in 
dezelfde richting te houden. Ik heb wel een halve 1e verdieping toegevoegd omdat ik het anders te 
klein vond voor in Nederland. Ook weet ik niet of de hoeveelheid vliesgevel haalbaar is i.v.m. de rc 
eisen. Misschien zouden klimaatgevels zoals hieronder te zien is de oplossing zijn. Een klimaatgevel is 
een 'actieve' gevel die op een slimme manier gebruikmaakt van daglicht, zonnewarmte en 
luchtverversing om het binnenklimaat te beheersen. Ook zijn de beweegbare gevelpanelen in mijn 
ontwerp weggebleven, omdat ik denk dat dit niet haalbaar is in Nederland. Ook het 
ventilatiesysteem dat in Costa Rica gebruikt wordt is niet erg praktisch in Nederland, er zal toch een 
mechanische luchtafvoer moeten komen. Wel vond ik de natuurlijke uitstraling van het huis erg mooi 
en ook het 3x3 grid systeem erg interessant. In de afbeeldingen hieronder zijn geen zonnepanelen te 
zien, maar deze zouden zeker wel in het ontwerp komen. Het zelf opwekken van energie is immers 
tegen de co2 uitstoot. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ontwerp – Jeffrey van den Berg 
 
Bij mijn concept heb ik gekozen om een 2 onder 1 kap woning te maken. Dit omdat een vrijstaande 
woning niet haalbaar is voor de middelklasse in Nederland. Verder is er zadeldak toegepast die naar 
het midden van de woningen afloopt. Door de daken onder een kleine hoek te plaatsen kunnen er 
zonnepanelen op het dak geplaatst worden die de woningen volledig van stroom kunnen voorzien. 
Het is ook mogelijk om regenwater los op te vangen die de woningen kunnen gebruiken voor de tuin. 
Het concept beschikt over 3 slaapkamers en één badkamer. Bij het huis is ook een berging aanwezig. 
Waardoor het ruimte biedt voor een 4 persoons huishouden. Aan de achterzijde kunnen er 
beweegbare lamellen geplaatst worden die kunnen dienen als zonwering. Ik wil bij de lamellen 
hetzelfde systeem toepassen als de NFH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Beweging in lamellen in het bestaande ontwerp    Beweging in lamellen in het nieuwe ontwerp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3m x 3m in het bestaande ontwerp                        3m x 3m in het nieuwe ontwerp 

Ontwerp – Sven Hogewoning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenties naar het bestaande ontwerp 

 

 

 

 

 

 

Schuine gevel in het bestaande ontwerp                      Schuine gevel in het nieuwe ontwerp 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Lamellen in het bestaande ontwerp                                Lamellen in het nieuwe ontwerp 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Éénkamerappartementen op de hoek toen                        Éénkamerappartementen op de hoek nu 

 

  

 

 

 

 

                  Isolatie eisen in Costa Rica                                                  Isolatie eisen in Nederland 

                        Open gevels                                                                                        Gesloten gevels 

 

 

  

Nederlandse invloeden/ontwerpeisen 

 

  

 

 

 

              Toen: Doorzonwoning                                            Nu: Doorzon(-der Footprint)woning 

 

  
 
 
 
                 Plattegrond toen                                                      Plattegrond nu 

 



Begane grond doorzonwoning 

 

 
 
 
 

 

Doorzon(-der Footprint)woning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Voetafdruk op de kavel in Costa Rica                          Voetafdruk op de kavel in Nederland 
                                                                                                              
               Groter: Vrijstaande woning                                  Kleiner: Rijtjeshuis met hoekappartementen  

1e verdieping doorzonwoning 



Doorsnede AA doorzonwoning Doorsnede BB doorzonwoning 

Plattegrond portiekwoning 

Doorsnede AA portiekwoning Doorsnede BB portiekwoning 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 



Bijlagen  
Bijlage 1 Kennismaking 

BOB: MICHIEL: 
 

JEFFREY: 
 

Uitvoering  
19 jaar  
Flakkee  
Bouw logistiek +  
Bouwplaats inrichting +  
Planning -  
Begroting -  
Engineer  
Werkt niet veel - zaterdag  
Ritalin gebruiker ADHD 

Techniek  
18 jaar  
Schiedam  
Bouwfysica +  
Oplossingsgericht +  
Individueel sterk en helpen 
waar nodig  
Motivatie lager door vakantie  
Kan zich aan planning houden  
Werkt in de ochtend tot 9:00 

20 jaar  
Oud-Beijerland  
Ontwerp  
Oplossingen in 
vraagstukken/ontwerp +  
Bouwbesluit -  
Hulp aan anderen +  
Deadlines +  
Analyses +  
Detailleren -  
Tot half 2 of vanaf 17:00 

JOOST: 
 

COEN: 
 

SVEN: 
 

Ontwerp  
23 jaar  
Giessenburg - Dort  
Vader heeft bouwbedrijf  
Werkt vanaf 18:00  
Revit +  
Ontwerpen +  
Analyses + 
Berekeningen -  
Bouwbesluit -  
PVE -  
Planning +  
Hekel aan mensen die niet 
meewerken  
is toe aan vakantie 

18 jaar  
Uitvoering  
Utrecht  
Spin in het web  
Regelen +  
Overzicht/ plannen  
Contact met verschillende 
partijen +  
Doet ook vastgoed en 
makelaardij  
Vrijdag nog tentamen  
Praktijk kennis -  
Flexibel qua werk 

26 jaar  
Ontwerp  
Den Haag  
Planning +  
Ontwerp/vorm +  
Materialen +  
Esthetiek (analyse) +  
Knopen doorhakken +  
Te veel -  
Werk meestal 17:00 

Bijlage 2 Contact gegevens: 
Coen Hoftijzer: 

- 0999870@hr.nl 
- 0620913364 

Michiel Altorf: 
- 1012797@hr.nl 
- 06 11847984 

Jeffrey van den Berg: 
- 1010182@hr.nl 
- 0625475717 

Sven Hogewoning:  
- 0629128662 
- 0921938@hr.nl 

Bob Saarloos: 
- 0629550154 
- 1010737@hr.nl  

Joost Nederveen 
- 0640826906 
- 0929570@hr.nl 
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Bijlage 3 Beschikbaarheid: 
Week 1: 

Persoon Maandag  Dinsdag Woensda
g 

Donderda
g 

Vrijdag Zaterdag Zondag 

BOB    Vanaf 
12:00 

 Niet  

Michiel  15:15-
16:15 

  Vanaf 17 dagdeel dagdeel 

Jeffrey  Vanaf 
11.00 

  Vanaf 
12.00 

  

Joost  Vanaf 
16:30 

 Vanaf 
16:00 

Niet   

Coen     Niet Niet  
Sven  Vanaf 

14:00 
Vanaf 
16:00 

Ochtend 
keuzevak 
en Vanaf 
16:00 

   

 
Week 2: 

Persoon Maandag  Dinsdag Woensda
g 

Donderda
g 

Vrijdag Zaterdag Zondag 

BOB      Niet  
Michiel        
Jeffrey        
Joost   Vanaf 

16:30 
  Niet  

Coen   Vanaf 
16:00 

  Niet  

Sven    Keuzevak
ochtend 

  Niet 

 
Week 3 

Persoon Maandag  Dinsdag Woensda
g 

Donderda
g 

Vrijdag Zaterdag Zondag 

BOB      Liever 
niet   

Niet 

Michiel    Weinig 
tijd 

Weinig 
tijd 

Online 
weinig 

Online 
weinig 

Jeffrey     Vanaf 
16.30 

  

Joost   Vanaf 
16:30 

  Niet Niet 

Coen     Vanaf 
16:00 

  

Sven    Keuzevak
ochtend 
Tentamen 

   

 
 
 



 
Bijlage 4 Taakverdeling individueel 

Persoon Werkzaamheid 
Joost (ontwerp) Ontwerp analyse 

Ontwerp maken 
Visie analyse 

Michiel (techniek) Techniek analyse  
Constructie tekeningen, stabiliteit, isolatie, geology 

Coen (uitvoering) Uitvoering analyse 
Bouwmethode onderzoeken  

Sven (ontwerp) Ontwerp analyse 
Ontwerp maken 
Renderen, ontwerp uitwerken 

Bob (uitvoering) Uitvoering analyse 
Bouwlogistiek onderzoeken  

Jeffrey (Ontwerp) Ontwerp analyse 
Ontwerp maken 
PVE 

 
Groep 

Datum Werkzaamheid 
13/06/2022 Kennismaking groep, alle bestanden doorgelezen 
15/06/2022 Begonnen met de deelonderzoeken en vragen 
17/06/2022 Analyses besproken en vergeleken met elkaar 
20/06/2022 Conclusies getrokken uit de deelonderzoeken en begonnen met ontwerpen 
23/06/2022 Ontwerpen besproken en één ontwerp gekozen om verder uit te werken 
27/06/2022 Alle analyses verzameld, begonnen met de presentatie/poster 
29/06/2022 Presentatie/poster afgemaakt, voorbereid op de presentatie 
30/06/2022 Presentatie gehouden en feedback genoteerd 
01/07/2022 Poster en document afgemaakt 

 
  



Bijlage 5 Samenwerkingsovereenkomst 
  
Deze overeenkomst is opgesteld voor projectmodule BouINT01P. Hierin staan afspraken 
betreffende de samenwerking. Dit om te voorkomen dat er studenten verzaken en de 
andere studenten benadeeld worden. 
  
Tijdens BouINT01P is iedere student verantwoordelijk voor zijn of haar aandeel. Ook is het 
verplicht om alle stukken tijdig aan te leveren voor de andere groepsleden. De aankomende 
3 weken staan er verschillende contactmomenten gepland met de begeleider en met de 
groep. Iedere student is verplicht aanwezig bij alle ingeplande meetings. Mocht er om een 
noodzakelijke reden toch iemand afwezig zijn moet hij dit vooraf melden bij de groepsleden. 
Als iemand meerdere malen afwezig is wordt dit bij de begeleider gemeld om eventuele 
sancties op te leggen om zo zijn medestudenten niet te benadelen. Iedereen uit groep 5 is 
verplicht om deze overeenkomst te tekenen met zijn naam & datum van ondertekening.  
  
  
  
Groepsleden: 
Jeffrey van den Berg,  13-06-2022 
Coen Hoftijzer,  13-06-2022 
Sven Hogewoning   13-06-2022 
Michiel Altorf    13-06-2022  
Bob Saarloos    13-06-2022 
Joost Nederveen                      13-06-2022 
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