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BlueCasco: in elke woning
betonkernactivering

Modelwoningen, Lelystad

Cement&BetonCentrum

Projectgegevens
Project  Twee-onder-een-kap-woning, Lelystad, Modelwoning 
 plus Experience centre
Ontwikkelaar BlueCasco-concept: Alvon-Heembeton, Kingspan 
 Insulation en Kingspan Unidek

Duurzaamheid
EPC: variabel 0,0, 0,2, 0,4
Klimaatsysteem: Betonkernactivering in wanden, combinatie van warm-
tepomp met verticale bodembron, gebalanceerde ventilatie met warmte- 
terugwinning (en eventueel zonnepanelen)
Hoogwaardige isolatie (PIR) twee lagen Rc=10

Duurzame productie beton: CO2-arm hoogovencement. Toeslagmateriaal: 
kalkkorrels (restproduct waterzuivering), gerecycled afvalmateriaal 
beton, hergebruik water nodig bij productieproces 

in de praktijk gebracht. Eén van de woningen is opengewerkt, zodat 
zichtbaar is hoe het concept in materialen is opgebouwd. Het casco 
bestaat uit prefab betonnen wanden en vloeren en een prefab dak-
constructie.	Het	casco	is	extreem	goed	geïsoleerd	en	wordt	wind-,	
water- en kierdicht opgeleverd.

Betonkernactivering in wanden 
In principe levert het geïsoleerde en kierdichte casco de energiepres-
tatie zodat elk materiaal als buitenblad naar wens kan worden toege-
past. Op dit moment is het casco leverbaar in drie varianten met een 
EPC van 0,0, 0,2 en 0,4. In de energieneutrale variant zijn twee lagen 
hoogwaardig isolatiemateriaal (PIR) toegepast, waarvan één laag in 
de fabriek wordt aangebracht en de andere op de bouwplaats. In 
combinatie met betonkernactivering in de wanden, waardoor ver-
warmen met lage temperaturen (30-35 graden) en koelen met hoge 
temperaturen (16-18 graden) mogelijk is, ontstaat een energiezuinig 
en comfortabel klimaatconcept.
BlueCasco kiest voor betonkernactivering in wanden, in plaats van 
via de vloer en/of plafond, vanwege het comfort. De keuze komt 
voort uit onderzoek waaruit blijkt dat stralingswarmte of koeling uit 
wanden	leidt	tot	een	gelijkmatig	verdeeld	temperatuursprofiel	in	de	
ruimte. Dus geen warm hoofd en koude voeten meer of andersom. 
Deze keuze betekent wel dat 60% van de wanden vrij moet blijven 
van meubilair. Andere voordelen zijn de geringere vloerdikte, minder 
kans op legionella door opwarming van het tapwater en de mogelijk-
heid te kiezen voor elke gewenste vloerbedekking. 

Balansventilatie met warmteterugwinning 
Het betonkernactiveringsysteem zorgt zomer en winter voor een 
constante basistemperatuur. Per ruimte is verschil van twee graden 
in temperatuur mogelijk door leidingregisters onafhankelijk van elkaar 
aan te sturen via draadloze thermostaten. In badkamers is gezorgd 

voor een hogere leidingdichtheid en enkele lussen in de vloer als vloer-
verwarming waardoor de temperatuur hoger kan zijn dan in andere 
vertrekken. 
Balansventilatie met warmteterugwinning is volgens de ontwikkelaars 
van het BlueCasco-concept de optimale combinatie met betonkern-
activering. In de winter wordt de koude buitenlucht voorverwarmd 
door warmte uit de afgewerkte lucht. Natuurlijke ventilatie zou in koude 
winters zorgen voor discomfort vanwege de relatief lage temperatu-
ren waarmee de ruimte verwarmd wordt. De koude aanvoerlucht zou 
onvoldoende opgewarmd worden en leiden tot koudeval. Op de vraag 
of het open zetten van ramen in de zomer het systeem niet verstoort, 
antwoordt ing. Bas Boom van BlueCasco dat het koelend vermogen 
van de wanden en de trage bufferwerking voldoende zijn om tempera-
tuuroverschrijdingen binnen de norm te houden.

Aansluiten op andere energiebronnen
In de modelwoningen in Lelystad wordt het systeem getest en gemo-
nitord	door	de	TU	Eindhoven.	In	Lelystad	is	gekozen	voor	een	combi-
natie van betonkernactivering met een warmtepomp met een gesloten 
verticale bodembron. De energieneutrale variant wordt bereikt door dit 
systeem te combineren met zonnepanelen. In principe is het mogelijk 
het betonkernactiveringsysteem op andere energiebronnen aan te 
sluiten, zoals bijvoorbeeld stadsverwarming. 
Inmiddels zijn er diverse testrapporten verschenen. Alle testen tonen 
aan dat de temperaturen binnen de bandbreedte van 20-24 graden 
blijven,	terwijl	de	buitentemperaturen	fluctueren	van	-12	tot	+30	gra-
den. Het laatste rapport betreft de resultaten van januari tot april van dit 
jaar. Ook hieruit blijkt dat er geen overschrijdingen zijn van de band-
breedte.	Wel	is	geconstateerd	dat	in	enkele	extreem	koude	nachten	in	
februari de relatieve luchtvochtigheid onder de 30% komt, vanwege de 
lage relatieve luchtvochtigheid in de buitenlucht.  

Het BlueCasco-concept is ontwikkeld in een 
samenwerkingsverband van drie marktpartijen. 
Aan de basis van de ontwikkeling van het concept 
staat het realiseren van betaalbare, energiezuinige 
en vooral comfortabele (grondgebonden) woning-
bouw. De ontwikkelaars spelen met dit concept in 

op de recente ambitie van de overheid energieneu-
trale woningbouw na te streven in 2020. Daarbij 
stimuleert de overheid hoogwaardige isolatie van 
woningen.
In twee modelwoningen in Lelystad, uitgevoerd als 
twee-onder-een-kap-woning, is het prefabconcept 

BlueCasco® is een integraal prefabconcept voor energiezuinige woningen, dat gebruik 
maakt van betonkernactivering in wanden. Het concept speelt in op de ambitie van de 
Rijksoverheid naar energieneutrale woningbouw in 2020. Een casco van prefabbeton 
voorzien van isolatie vormt een hoogwaardig geïsoleerde en kierdichte schil. In een op-
timale samenwerking met betonkernactivering ontstaat een energiezuinig, comfortabel 
binnenklimaat. De efficiënte productiemethode maakt maatwerk betaalbaar.
 
Tekst: Archispecials.com - foto’s: Blue Casco / Ariëns CS

In Nistelrode wordt in opdracht van een particuliere opdrachtgever  
gebouwd aan de eerste in de markt verkochte BlueCasco-woning.  
De vrijstaande woning is naar een ontwerp van Ariëns CS uit Oss


