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Villa Flora: het groenste 

Er wordt bewuster gekeken naar een gezonde 

werk- en leefomgeving, de aandacht voor 

toepassing van planten is groeiende. In de 

stedenbouw ontwikkelen zich interessante 

combinaties tussen woon- en werkfaciliteiten en 

glastuinbouw. Ook in de kantorenbouw zijn 

innovatieve toepassingen te signaleren. 

Het groenste kantoor, Villa Flora, is een markant voorbeeld 
van een toepassing van planten in de werkomgeving en 
vormt het boegbeeld van de Floriade 2012. Architect Jon 

Kristinsson is de geestelijk vader van dit kantoor van totaal 42.500 
vierkantemeter in Greenpark te Venlo. Een gebouw dat niet alleen 
energetisch zelfvoorzienend is maar bovendien CO2-neutraal. 
Als hoogleraar heeft Kristinsson de basis voor het Milieu Technisch 
Ontwerpen aan de Technische Universiteit van Delft al vele jaren eer-
der uitgedragen en introduceer de ‘De nieuwe Noodzakelijkheid’. 
Hiermee doelt Kristinsson op het doel om de bebouwde wereld in 
ecologisch opzicht te behouden en wellicht te verbeteren door een 
drastisch verminderde milieuverbruikersbelasting. Deze visie zien wij 
nu in een andere vorm terug in het bekende cradle-to-cradle-principe. 
Kristinsson: ‘Het is ongekend dat er in Nederland twintig miljard euro 
per jaar aan nieuwbouw wordt gespendeerd en er nauwelijks onder-
wijs is om de aankomende architecten de grondslag over te brengen 
van het ecologisch bouwen, de basis voor het integraal ontwerpen.’
Kernthema’s van het energetische systeem van het groenste kantoor 

zijn een warmte- en koude opslag in een aqui-
fer (ondergrondse, verzadigde watervoerende 
zandafzettingen) en een innovatieve warmte-
wisselaar in combinatie met anaërobe vergis-
ter. Het ontwerp bestaat uit een transparant 
glazen gebouw met vooroverhellende glazen 
wanden aan de noordgevel, die zorgt voor een 
weerspiegeling van de bosrijke omgeving. 
Planten vormen een essentieel onderdeel in 
het gebouw. Zij hebben niet alleen een belang-
rijke positieve werking op de psyche van de 
mens op zowel affectief, fysiologisch als cog-
nitief niveau, maar vervullen tevens een essen-
tiële taak in de omzetting van CO2 in zuurstof. 
Vanuit dit energetisch concept creëert 
Kristinsson een gezond leef- en werkmilieu. 
Kristinsson: ‘Ongeveer twintig jaar geleden 
hebben we al een kantoorgebouw ontworpen 
met een buitenfaçade van bladverliezende 
planten los van de gevel als een uitermate 

fraaie en effectieve klimaatbeheersing. Het is 
buitengewoon interessant dat deze ontwikke-
lingen zich nu gaan doorzetten. 
Seizoenwarmteopslag in de grond dateert van 
tien jaar eerder, 1976-1977.’

Functionaliteiten
Villa Flora bestaat uit een combinatie van 
parkeren met 650 overdekte parkeerplaatsen, 
die via lichtschachten met bomen voorzien 
zijn van daglicht. Het kantoorgebied biedt 
ruimte voor 900 werkplekken en overleg-
ruimtes en bestaat uit vier verschillende groe-
ne belevingsgebieden met elk een verschil-
lend klimaat. In het subtropische kasgebied 
staan de olijf- en palmbomen; het 
Amazonegebied kent een warm en vochtig 
klimaat met vogels, vlinders en stromend 
water. Het Midden-Oosten heeft een vegeta-
tie van dadelpalmen; verder is er een koele 

ronde poolcirkel. De verschillende klimaten 
met diverse vegetaties vormen een prettig 
verblijfsgebied en nodigen uit tot bewegen en 
ontmoeten.
Kristinsson: ‘Hoe de verschillende biotopen 
exact worden ingevuld, zal nog worden 
onderzocht. Het kan immers niet de bedoe-
ling zijn dat het aantal mooie vlinders aan-
merkelijk afneemt door toedoen van de zang-
vogels.’

Energetisch systeem’
Villa Flora wordt gebouwd conform het 
Zonneterp-principe (website: www.zonne-
terp.nl ). Dit principe kent vier thema’s:
1  toepassing van een warmtesysteem, met 

koude en warmteopslag in de bodem en 
een warmtewisselaar;

2  een koolstofkringloop, met anaërobe biore-
actor, waarbij biomassa (waaronder GFT-
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afval, urine en faeces) wordt vergist in bio-
gas. Dit wordt gebruikt voor het verwarmen 
van water en elektriciteitsopwekking; 

3  een watersysteem, waarbij grijs water met 
het vergistingeffluent wordt omgezet in 
nutriëntenrijk gietwater voor de planten.
Vervolgens wordt zuiver water terugge-
wonnen via verdamping en condensatie;

4  een nutriëntensysteem, waarbij nutriënten 
uit de biomassa en waterstromen als giet-
water en meststoffen worden gebruikt voor 
de planten.

Het Zonneterp-principe is gebaseerd op de 
fundamenten van de natuurwetten: de zon 
vormt de verwarmingsbron en de uitstraling 
’s nachts naar de hemel samen met de koelere 
luchtstroom vormt de natuurlijke koeling. De 
warmte en de koelte worden opgeslagen in de 
zandlagen ondergronds in de aquifer. Deze 
warmte- en koelteopslag wordt aangevuld 
met korte termijn opslag van warmte en 
koelte in de thermische massa van de dubbele 
betonvloeren. Al het organisch afval wordt 
verzameld en anaëroob vergist. Voor de ont-
wikkeling van deze anaërobe vergister heeft 
professor Lettinga eerder de prestigieuze 
USA Taylor Award 2007 ontvangen. Via de 
vergister wordt biogas gevormd, dat opgevan-
gen wordt in een fermator; het systeem drijft 
vervolgens een microturbine aan die op zijn 
beurt een dieselmotor aandrijft die de elektri-
citeit opwekt. De CO2-afvalstoffen die bij de 
verbranding ontstaan, zijn via een filter 
bemesting voor de planten in de kas. De opti-
male waarde van CO2 in de kassen bedraagt 
1000 ppm. Kristinsson: ’Een lastige is dat een 
aquiferopslag meestal in een zandlaag 30 tot 
80 m diep in de bodem moet worden aange-
bracht. De locatie in Venlo echter betreft een 
waterwingebied, waar niet dieper dan drie 
meter gegraven mag worden. De oplossing 
voor dit geval hebben we dertig jaar geleden 
al uitgezocht bij het ontwerp van het 
Stadskantoor Lelystad.’

Cijfers
De huidige glastuinbouw gebruikt vijftig 
kuub aardgas per jaar per vierkantemeter 
voor intensieve teelt. Bij die kassen komt er 
zeven maal zoveel energie door het glas naar 
binnen, dan je werkelijk verbruikt. Het is dus 
van belang deze resthoeveelheid zodanig op 
te slaan, dat deze hergebruikt kan worden. 
Via warmteopslag in een aquifer kan het 
groenste kantoor met een dakoppervlak van 
twee hectare, 30.000 vierkantenmeter kanto-
ren (dit komt overeen met 220 woningen) 

volledig van energie voorzien. 
In Villa Flora wordt een aantal innovatieve 
concepten bij elkaar gebracht. Gezamenlijk 
zorgen zij voor een energetisch gebouw met 
een prettig leef- en werkklimaat.
Voor de koelte- en warmteterugwinning 
wordt een door Noor van Andel ontwikkelde 
‘Fiwihex’-fijne draad warmtewisselaar toege-
past. Dit systeem wordt ook gebruikt bij de 
zogenaamde ‘Breathing Windows’, ofwel 
Ademende Ramen. Dit ademende raam is 
een energie-efficiënt gevelventilatiesysteem, 
voorzien van een warmtewisselaar en CO2-
sensor. 

Thermische opslag
De leefbaarheid in het gebouw wordt ver-
sterkt door het toepassen van een relatief 
grote verdiepingshoogte van vijf meter van 
vloer tot vloer. Door adviesbureau Bartels zijn 
specifieke vloeren ontwikkeld met een over-
spanning van 18 meter die een innovatieve 
vorm van ‘betonkernactivering’ hebben. De 
vloer bestaat immers uit twee vloerplaten van 
elk honderd millimeter hoog met daartussen 
een ruimte van zeshonderd millimeter hoog 
waar zich leidingen bevinden, die voor de 
zeer lage temperatuur betonkern verwarming 
en koeling zorgen. De vloerconstructie draagt 
via stralingswarmte bij aan een gelijkmatig 
basisklimaat. Een temperatuurfluctuatie van 
twee á drie graden wordt bereikt via lucht-
straling met behulp van fijne draad warmte-

wisselaars en stralingspanelen. 
Om de benodigde hoeveelheid spoelwater te 
minimaliseren, worden in het hele gebouw 
vacuümtoiletten gebruikt. Dit zijn toiletten 
waarbij de afvoer niet werkt op basis van de 
zwaartekracht, maar door middel van onder-
druk.
In de dakvorm zijn de voor Kristinsson zo 
kenmerkende betonnen parabolische prefab-
schalen opgenomen, voorzien van spiegel-
zonnecollectoren, die door de brandpunt-
concentratie geschikt zijn de vloeistof op 
(zeer) hoge temperatuur te brengen (negentig 
graden Celsius) en tevens dienst kunnen 
doen als elektriciteitsopwekking.
Kristinsson: ‘Het is een spannend traject. Het 
vormt een geheel van innovatieve ontwikke-
lingen die in de praktijk nog verder moeten 
worden getest. Zo kent het Breathing Window 
het lastige fabricageproces dat deze fijne 
koperdraad warmtewisselaar moet worden 
gewikkeld en niet geweven. Een experimen-
tele status is dus onontbeerlijk als je kijkt naar 
het proces van toepassing van niet gecertifi-
ceerde technieken in de innovatie, vergun-
ningtrajecten, bouw en aanvang van de 
gebruiksfase. Het is een waardevol proces, 
niet alleen als ecologisch boegbeeld van de 
Floriade 2012, maar vooral ook voor het ont-
wikkelingsproces in de energetische glastuin-
bouw, woningbouw en utiliteitsbouw. Maar 
let op, dit is het begin van de duurzame 
nieuwe stedenbouw en planologie. 

Jon Kristinsson


