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MIJN WINKEL:

- ontwerp en visualisatie in 2D en 3D

- bouwkostenraming en calculaties

- bouwmanagement, planning en voortgang

- uitvoering, coördinatie en begeleiding

- erkend restauratiemedewerker Monumenten

- leermeester en praktijkbegeleider
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MIJN ETALAGE:

Instandhouding en verduurzaming solitaire erven door deze 

toekomstbestendig, comfortabel en energieneutraal te maken.

MIJN PROPOSTIE:

initiëren; aanjagen; innoveren; ontwikkelen; ontwerpen; 

aanpakken; begeleiden; uitvoeren; 

enthousiasmeren; doceren; relativeren; blijven proberen;



2011 – prototype AAA E-fun gereed

2012 – zoektocht naar nieuwe locatie

2012 – aankoop erve ‘de Worse’



de aarde is geen erfenis van onze voorouders,
wij hebben haar enkel te leen van onze kinderen…



Transformatie ‘erve de Worse´

ERFINDELING bij aankoop in 2012



Heemkunde Markelo



Archiefonderzoek – oude familiefoto’s



2012 – Toestand boerderijwoning bij eerste bezichtiging



Authentieke elementen



Waar moet je beginnen?



2012 - PLAN VOOR WERKGEBOUW IN BESTAANDE BOERDERIJ



2013 – Restauratie ‘Kokhoes’



2014 - PLAN VOOR WONING IN BESTAANDE BOERDERIJ



2015 – Verbouwing vol op gang



2017 – Woning klaar, werkgebouw in aanbouw





2014 – Ontwerp werkgebouw gereed



2016 – Technische uitwerking werkgebouw



2017 – Werkgebouw in aanbouw



2017 – Werkgebouw wind- en waterdicht



VERDUURZAMING ‘erve De Worse’:

- het bestaande eeuwenoude pand is een tastbaar voorbeeld van duurzaam bouwen

- in stand houden wat al honderden jaren bestaat

- eerbied voor het historisch gebruik van de gronden en dit gebruik voorzetten

- respect voor het vakmanschap waarmee door de eeuwen gebouwd werd

- toekomstbestendig maken en behouden



DOELSTELLING LANGE TERMIJN:

- significante verlenging van de levensduur van de gebouwen

- geen gebruik fossiele brandstoffen

- het gehele erf moet autarkisch (geheel zelfvoorzienend) worden

- eigen stroom- en warmteproductie, 365 dagen per jaar

- te bereiken met slimme opwek en buffering

- gebruik hernieuwbare of recyclebare grondstoffen



STAND 2017:

- centrale opstelling technische installaties in ‘de Schöppe’

- luchtwarmtepomp voor verwarming en warm tapwater

- pelletkachel schakelt bij op dagen dat COP warmtepomp te laag is

- buffering warm-water met meerdere communicerende watervaten

- werkgebouw is wind- en waterdicht, installaties gaan aangelegd worden





Ontwikkelingen 2017-2018:

- oplevering werkgebouw, gekoppeld aan de centrale installatie

- opwek eigen stroom middels PV-panelen (ca. 150 – 200 stuks)



LANGE TERMIJN VERLANGLIJST EN TE ONDERZOEKEN:

- buffering zelf opgewekte stroom (zout, H², kinetisch, ….)

- warmteopwekking door PVT panelen

- kleinschalige windenergie (< 20 meter hoogte)

- eigen biomassa voor directe warmte, biogas (incl. opslag)

- opslag energie in mengsel biogas en waterstof

- opladen E-auto met zelf opgewekte en gebufferde stroom

- auto’s tanken met biogas/H² mensel i.p.v. LPG

- delen eigen stroom/warmte/gas met de nabije buurt

- ..

- ..

- eventuele aanvullingen : info@bvr2.nl



BEDANKT VOOR UW AANDACHT !


