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Praktijkvoorbeelden energiezuinige woningbouw           

Binnen en buiten gaan in elkaar over bij de twee rijen kaswoningen in de ecologische wijk Lanxmeer in Culemborg. De woningen hebben twee 

verdiepingen en zijn gesitueerd in een kas. Er ontstaat een aantrekkelijk overgangsgebied, dat de bewoners op verschillende manieren kunnen 

gebruiken. De kasruimte dient het hele jaar door als tuin, terras en hobbyruimte. Afhankelijk van het seizoen kunnen de bewoners de leefruimte van de 

woning uitbreiden met de kasruimte. De kas kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden als eetkamer, speelruimte voor kinderen of extra slaapkamer. De 

temperatuur in de kasruimte is in het najaar en in de winter ongeveer 4 graden hoger dan de buitentemperatuur. Zelfs op een koele en regenachtige 

dag kunnen de bewoners in de kasruimte of op het dakterras aangenaam zitten. Daarnaast biedt dit concept veel potenties voor een energiezuinige 

woning. De potenties worden optimaal benut indien de bewoners anticiperen op de weersomstandigheden.

Project 4: Kaswoningen, Culemborg

Ik wilde met mijn gezin graag in deze wijk wonen in een 

zelf ontworpen huis. Al tijdens de eerste contacten met 

de gemeente ontstond het idee om er een heel rijtje te 

bouwen. Toen we in 1999 wisten dat we een rij kaswoningen 

mochten bouwen, gingen Arjan Karssenberg en ik actief 

opdrachtgevers voor de overige woningen werven. We hebben 

een schetsplan en een maquette gemaakt van een huis in 

een kas. Hiermee hebben we een presentatie gehouden 

bij de bewonersvereniging van deze wijk. We hebben ook 

advertenties gezet in de krant. 

Vlak na de oplevering hadden we gepland om 

gemeenschappelijk zonwering te laten maken. We hebben 

de kas zo gedetailleerd dat later altijd de 

mogelijkheid bestond om zonwering aan 

te brengen. We wonen hier nu vijf jaar en er is nog steeds geen 

zonwering. Dat zegt volgens mij iets over het comfort in de 

zomersituatie. Het was blijkbaar niet zo hard nodig. Wij gaan 

heel bewust om met het openen en sluiten van de ramen en 

deuren naar de kas. We leven ook veel meer met de seizoenen. 

Je moet leren om daarmee om te gaan, dan neemt het genot 

alleen maar toe. 

Als bewoner ben ik heel tevreden met de gebalanceerde 

ventilatie. We hebben altijd frisse lucht in huis en nooit tocht. 

De afregeling was in de eerste tijd na de oplevering wel heel 

belangrijk. In het begin hadden we iets meer geluidsoverlast. 

Ons eigen gedrag speelt hierin ook een rol. Wij zetten ’s avonds 

‘We leven veel meer met de seizoenen.’

Glazen buitenruimte
Uitgangspunt was het idee van een woning met een glazen buitenruimte. De architecten 

lieten zich inspireren door de kassenbouw en ontwierpen twee rijen woningen in een 

kas. De bewoners krijgen door de kas veel extra ruimte. Behalve de extra ruimte op de 

begane grond beschikken alle woningen over een of twee dakterrassen in de kas. Om 

een goed binnenklimaat in de kas en de woning te creëren hebben de architecten zich 

uitgebreid verdiept in de bouwfysische consequenties van dit concept. Vooral de hoogte 

van de kas en de zorgvuldige situering van de ventilatieopeningen zijn belangrijk voor het 

comfort. Een ingenieursbureau heeft simulaties met dynamische programma’s uitgevoerd 

om het temperatuurverloop na te bootsen. In 2002 werd de eerste rij kaswoningen, 

bestaande uit zes woningen met twee werkruimten, opgeleverd. In 2005 volgde de 

tweede rij met vijf woningen en twee werkruimten. Alle woningen en werkruimten zijn 

gerealiseerd in particulier 

opdrachtgeverschap en 

voor iedere opdrachtgever op maat ontworpen. De plattegronden varieeren in breedte 

en indeling. De woningen in de eerste rij hebben verschillende beukmaten. In de 

tweede rij bestond de mogelijkheid om een hele of een halve kaswoning te kopen. De 

bewoners hebben heel bewust voor deze woningen gekozen. Juist de combinatie van een 

energiezuinige woning met een bijzondere kwaliteit was aantrekkelijk. Het energieconcept 

was vanaf het begin integraal onderdeel van het architectuurconcept.

De kavels van de twee rijen kaswoningen hebben een tegenovergestelde oriëntatie. Ook de 

afmetingen van de kavels verschillen. De kavels van de tweede rij zijn 30 meter diep, in de 

eerste rij 16 meter. Deze verschillen hebben voor de twee rijen tot een andere vorm geleid. 

De woningen in de eerste rij zijn letterlijk in de kas gesitueerd, met het overgrote deel van de 

kas grenzend aan de op zuid georiënteerde tuin. Enkele types hebben een uitbouw, die door 

de kas naar buiten steekt. De kassen in de tweede rij liggen naast de woningen en profiteren 
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daardoor ook van een goede oriëntatie. Het kasdak loopt door over de woning zodat er een 

dakterras onder het glas ontstaat. De bouw van een derde rij kaswoningen is gepland voor 

2008. De oriëntatie en de afmetingen van de kavels komen in grote lijnen overeen met de 

tweede rij. 

Materiaalkeuzes
Bij de kaswoningen zijn natuurlijke en duurzame materialen verwerkt, die weinig onderhoud 

vergen. Omdat de gevels van de woningen niet zijn blootgesteld aan weer en wind, waren 

er andere materiaalkeuzes mogelijk. De wanden zijn afgewerkt met leemstuc en de houten 

kozijnen zijn niet geschilderd. De kas is uitgevoerd als een tuinbouwkas, met gehard enkel 

glas en aluminium profielen. Bij de kopgevels van de hoekwoningen uit de eerste rij is 

hergebruikt hout (azobé) toegepast, dat uit de scheepsloop afkomstig is. Ook dit hout 

hoeft niet geschilderd te worden. De woningen zijn geïsoleerd met cellulose-isolatie, 

mineraalschuim en minerale wol.

Anticiperen op de weersomstandigheden
De kassen vormen ook voor het klimaatconcept een overgangsgebied en dienen als 

thermische buffer voor de woningen. De bewoners kunnen invloed uitoefenen op het 

comfort en het energieverbruik door te reageren op de weersomstandigheden. In de zomer 

is het wenselijk om de ramen en deuren van de kas overdag te openen. De temperatuur in 

als we naar bed gaan de ventilatie op stand één. Dan is er haast 

niets meer te horen. Als we ’s ochtends op staan zetten we de 

ventilatie op stand twee. Dan loopt hier toch iedereen rond en 

is er meer geluid. Als ’s avonds iedereen thuis is en we zijn aan 

het koken zetten we de ventilatie op stand drie. We kunnen 

de ventilatie optimaal aanpassen aan ons gebruik. De filters 

moeten regelmatig schoongemaakt worden. Maar daar hoeven 

we niet zelf aan te denken, dat geeft het systeem aan. Er 

knippert een lampje en dan weet ik dat ik dat even moet doen. 

Vier jaar na de oplevering hebben wij een glazenwasser laten 

komen. Hij heeft met een hoogwerker de kassen van de hele rij 

schoongemaakt. Daar staat tegenover dat de kozijnen in de 

kas nooit geschilderd hoeven worden. Het schilderwerk van een 

standaard woning kost een veelvoud van de kosten die wij om 

de paar jaar voor de glazenwasser betalen.

Het is een heel bijzonder huis met een eigen karakter, daar 

zitten natuurlijk altijd meerdere kanten aan. We hebben 

bijvoorbeeld veel ramen, en als de zon erop schijnt denk ik 

soms ‘Oh, we moeten de ramen schoonmaken’. Dat is bij 

andere huizen ook zo, maar wij hebben wel héél veel ramen. 

We hebben volgens mij ook meer spinnen. Maar ja, dat zijn 

kleine dingen en het huis is zo bijzonder dat je die dingen graag 

voorlief neemt. 

 

Peter Wienberg, bewoner en architect kaswoningen
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We hebben een fascinatie voor kassen en zagen veel 

mogelijkheden in de extra ruimte en de kwaliteit die een kas 

kan toevoegen. De kas is gebouwd voor de extra kwaliteit, 

de belevingswaarde, én de kas leidt tot een 

energiezuinig concept. In onze ontwerpen 

zijn de architectuur, het energieconcept en 

duurzaam bouwen in elkaar verweven. Het is 

een totaalconcept. We schrokken niet van de hoge eis van de 

gemeente, omdat de eis heel goed paste bij onze eigen ideeën. 

We hebben bewust gekozen voor een simpel concept, dat ook 

simpel te bedienen is. We wilden juist geen hightech installatie-

oplossingen. De pv-cellen en de gebalanceerde ventilatie zijn er 

wel, maar het is allemaal nog vatbaar. Techniek hoort bij een 

moderne woning, maar je kunt het wel simpel houden.

We hebben voor de bewoners een goede gebruikershandleiding 

gemaakt. En er was tijdens het ontwerpproces intensieve 

voorlichting. Het zijn individuele opdrachtgevers. Je bent twee 

jaar met elkaar bezig. Er wordt in die tijd heel veel gesproken 

over maatregelen en consequenties. 

Er blijkt uit onze ervaringen en studies van anderen dat door 

een uitgekiend plantenconcept de binnentemperatuur in de 

kas in de zomer met twee graden verlaagd kan worden. We 

hebben het zelf nooit gemeten, maar er is wel een verschil 

voelbaar in een kas met veel planten. Er zijn hier bewoners die 

in de kas druiven kweken, met een rijke oogst in het najaar. In 

principe is het ook mogelijk om komkommers, kiwi en tomaten 

te kweken, maar het is niet zo dat deze kassen het klimaat 

hebben van een tuinbouwkas. Temperaturen in een kas kunnen 

zeer uiteenlopen. In de tuinbouw kan de temperatuur in een kas 

wel tot over de veertig graden oplopen. Maar zoals wij een kas 

toepassen, als een extra ruimte tussen binnen en buiten, met 

zeer grote ramen in gevel en dak, kan je de temperatuur zeer 

goed beheersen en maak je een ruimte met een spectaculair 

tussenklimaat!

Arjan Karssenberg en Peter Wienberg, KWSA Architecten Ingenieurs

‘De kas is een ruimte met een 
spectaculair tussenklimaat.’

de kas komt dan overeen met de buitentemperatuur. De ramen en deuren tussen de woning 

en de kas kunnen tijdens een hete zomerdag beter gesloten blijven. Worden zij ’s nachts 

geopend, dan stroomt de koele nachtlucht vanuit de kas naar de woning. De architecten 

hebben voor de woningen in de kas veel 

steenachtige materialen en goede isolatie 

toegepast. Mede dankzij de accumulerende 

massa blijven de ruimtes in de zomer 

aangenaam koel. In voor- en najaar is het zinvol om de ramen en deuren tussen woning en 

kasruimte overdag te openen om de in de kas voorverwarmde lucht naar de woning te laten 

stromen.

Door te reageren op de weersomstandigheden ondersteunen de bewoners het 

energieconcept, maar er is ook moderne techniek aanwezig, die garandeert dat er geen 

comfortproblemen ontstaan als de bewoners meerdere weken op vakantie gaan. In iedere 

woning kan de gewenste temperatuur worden ingesteld waarbij de dakramen dankzij een 

sensor automatisch openen. Het is wel zinvol om de temperatuur per seizoen aan te passen. 

Ook is er een weerstation: bij veel wind of regen worden de ramen automatisch gesloten, bij 

te hoge temperaturen geopend. 

Uit een monitoring dat in 2003 is uitgevoerd voor de eerste rij kaswoningen bleek dat 

het bewonersgedrag tot verschillen in het energieverbruik leidt. Als de bewoners bij een 

buitentemperatuur van 35oC de deuren van de kas openzetten, halen zij geen koele lucht 

binnen, maar juist warme lucht. Dat geldt uiteraard niet alleen voor de kaswoningen, maar 

ook voor andere woningtypes. Uit de monitoring bleek verder dat er bij de kaswoningen 

opvallend weinig temperatuuroverschrijdinguren voorkomen. 

In de winter is er ‘s nachts condensvorming op het glas in de kas. De architecten 

hebben bewust kiertjes ontworpen om een luchtstroom langs het glas te creëren. De 

condensvorming wordt hierdoor niet helemaal voorkomen, maar de materialisatie is bewust 

zo gekozen, dat er geen schade kan ontstaan. Het water loopt in de profieltjes van de ramen 

naar beneden. In de loop van de ochtend trekt de condens vanzelf weg. De bewoners 

hebben hier geen klachten over. Dankzij goede voorlichting tijdens de ontwerpfase waren zij 

van tevoren goed op de hoogte. Een heel mooi effect in de winter ontstaat, wanneer er een 

laag sneeuw op het glazen dak ligt. Er stroomt dan mooi diffuus daglicht naar binnen, dat 

een prachtige sfeer in de kas geeft.
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Techniek
De wijk Lanxmeer is gelegen naast een drinkwaterwingebied. Een collectief 

warmtepompsysteem gebruikt de temperatuur van het opgepompte water als warmtebron. 

De tweede rij kaswoningen is, zoals vele andere woningen in Lanxmeer, aangesloten op 

dit collectieve systeem. Voor de warmteafgifte hebben de architecten van de kaswoningen 

gekozen voor vloerverwarming. 

Voor de bereiding van het warme tapwater is het collectieve systeem niet geschikt. Bij de zes 

kaswoningen in de eerste rij wordt het warmwater bereid via zonneboilers. Deze woningen 

beschikken over gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. Voor de zomersituatie 

is er een bypass aanwezig, waardoor de warmteterugwinning 

kan worden uitgeschakeld. De tweede rij kaswoningen heeft een 

ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. Het 

warmwater wordt bereid door individuele warmtepompboilers, die warmte onttrekken aan 

de afgevoerde ventilatielucht. De woningen in de eerste rij beschikken over pv-panelen. Door 

het wegvallen van de landelijke subsidie werden deze voor de bewoners van de tweede rij 

kaswoningen te duur. 

Volgens de eisen, die de gemeente Culemborg voor Lanxmeer heeft vastgesteld, mag 

het verbruik aan primaire energie per woning niet hoger zijn dan 40 GJ per jaar. Dit 

is een ambitieuze eis, die dankzij de bouwkundige maatregelen in combinatie met 

installatietechnische oplossingen voor de kaswoningen goed haalbaar was.

‘Ik houd van het 
geïmproviseerde leven.’

Ik heb in Amsterdam gewoond, in een goed geïsoleerde flat. 

Het geeft comfort, omdat de warmte in het huis blijft. In de 

krant las ik een advertentie voor de kaswoningen. Vooral het 

experimentele karakter vond ik aantrekkelijk. Het heeft me in 

het begin wel moeite gekost om mijn vrouw te overtuigen. De 

huizen zien er toch eerder uit als een kas dan een woning. Ze 

maakte zich ook zorgen over de zomersituatie. Voor mij was 

het een belangrijke vraag of ik er ook een werkruimte bij kon 

kopen. 

We zijn heel tevreden met ons huis en de extra ruimte in de kas. 

Het is fijn om in de kas te 

zitten als het buiten al te 

koud is. De kas vergroot 

onze leefruimte. Je moet niet anders wonen in een kaswoning, 

maar je gaat vanzelf wel anders wonen. Je gaat semi-buiten 

zitten. ’s Zomers eten we vaak in de kas. Je kunt in de kas ook 

zo lekker klooien. Je kunt er een kunstwerk neerzetten, iets 

maken, planten telen, kinderen kunnen rond het huis in de kas 

spelen. Ik houd van het geïmproviseerde leven dat je in de kas 

veel meer hebt dan in een standaardwoning. Er ligt veel minder 

vast. Een huis is een gebruiksding. Het moet een beroep doen 

op je fantasie, om met de middelen die je hebt te rommelen. 

Je moet in de zomer ’s nachts de deuren naar de kas openen, 

om de koele nachtlucht binnen te halen. Maar in een gewoon 

huis open je in de zomer ook ’s nachts zoveel mogelijk ramen.

De technische installaties vragen om onderhoud. Dat vind ik 

geen bezwaar. Ik vind wel dat er een systeem moet komen waar 

resultaten zichtbaar zijn. Dat men de besparing door de pv-

installatie ziet, of het effect dat het schoonmaken van de filters 

heeft voor het binnenklimaat. Het is een extra investering, niet 

alleen in geld, maar ook in tijd en aandacht. Dan wil je het 

resultaat zien.

Job Creighton, bewoner kaswoning 1e rij en werkruimte 2e rij

De HigHligHts

11 woningen en 4 werkruimten verdeeld over twee rijen

Overdekte tuinen en terrassen in een kas 

Individuele tuinen grenzend aan een gemeenschappelijke tuin

Op maat ontworpen woningen en werkruimten

Collectieve warmtepomp (bron: grondwater)

Vloerverwarming

Warmwater bereiding via zonneboiler / warmteepompboiler

Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning / 

natuurlijke toe- en mechanische afvoer

Pv-cellen (eerste rij)

EPC volgens rekenmethodiek 2006 = 0,69 tot 0,78






















