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Van de gemeente Nijkerk had bureau bos de opdracht ont-
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vangen voor het ontwerpen en begeleiden van de nieuwbouw
gemeentewer f te Nijkerk.

De vraag van de opdrachtgever was om een modern gebouw
met een frisse uitstraling te ontwerpen, waardoor een dynami-

uitstraling en hoogteaccenten. De doelstelling was om een
klimaatneutraal gebouw te realiseren.
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Klimaat-neutraal
Een voorbeeld van duurzaam energiegebruik

klimaat-neutraal
Door onder andere de vormgeving en de isolatie gebruikt
het gebouw weinig energie (de RC-waarde van het gebouw
ligt op 4,0 m2.K/W ). Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van
duurzame energiebronnen. Voorbeelden van duurzame bronnen die toegepast zijn bij dit gebouw zijn:

Blek kers er f

- Een kleine windturbine.
- Ver warming en koeling met behulp van grondwater dat in
de winter relatief warm en in de zomer koel is.
- Ventilatie met warmteterugwinning (d.m.v. een warmtewiel).
- Op het gehele dak worden zonnepanelen aangebracht.
- Er is een zonneboiler toegepast.
- Regenwater wordt opgeslagen en gebruikt voor autowassen,
het vullen van de kolkenzuiger enzovoorts.
- Veel natuurlijk licht door gebruik van solartubes.
- Daarnaast zijn er allerlei energiebesparende zaken opge nomen, zoals (LED-)verlichting die automatisch aan gaat als er
iemand binnenkomt.
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Al deze maatregelen zijn visueel zichtbaar gemaakt ten be -
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temperatuur traject
gebruikt, waardoor
weinig warmte verlies ontstaat

led verlichting
90% van de verlichting bestaat uit led
lampen, dit verbruikt
minder energie en
heeft een langere
levensduur

warmte -koude -opslag
aardwarmte wordt gebruikt om
binnentemperatuur te verwarmen,
deze energie kan ook worden ingezet
voor koeling in zomermaanden

