
Een gebouw dat leeft! 
  

Waarom? 

Als ecologen al niet duurzaam bouwen, wie doet het dan wel...? 

 

De natuur kan als voorbeeld dienen voor onze maatschappij. En ecologische kennis kan helpen bij  

het nemen van beslissingen en bedenken van oplossingen. 

 
Hoe? 

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) bestudeert hoe de natuur werkt: op het 

land en in het water. We kijken naar alles, van DNA tot ecosysteem. 

Begin 2011 verhuisde het NIOO met een kleine 200 medewerkers vanuit de vestigingen Nieuwersluis 

(Utr.) en Heteren (Gld.) naar Wageningen.  Het nieuwe gebouw weerspiegelt ons onderzoek. 

Voedselketens zonder afval, eeuwigdurende kringlopen, biodiversiteit als stabiele basis  

en de zon als energieleverancier voor het leven dienen als bron van inspiratie.  

 

Het laboratorium/kantorencomplex is een proeftuin voor duurzaamheid. En blijft dat ook.  

Het NIOO werkt daarvoor samen met allerlei partners aan ecotechnologische innovaties. Volg het 

spoor! 
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Artist impression: Claus en Kaan Architecten 



Licht welkom 
  
 

 

Waarom? 

Daglicht is belangrijk voor een prettige werkomgeving en uiterst welkom in dit ecologisch 

verantwoorde gebouw. Maar niet te veel zon! 

 

Hoe? 

Om voldoende daglicht toe te laten maar direct zonlicht te mijden is gekozen voor brede 

overstekken. Deze zijn gemaakt van duurzaam veredeld Plato-hout. Eco-effectief. 

 

Op andere plekken waar dat kan, krijgt het licht ruim baan. De vides – de hallen aan de zijkanten van 

het gebouw – laten licht door van het dak tot helemaal op de begane grond. 
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Licht en lucht 
  
 

 

Waarom? 

Bij een eco-effectief gebouw, waar je ook fijn in kan werken, horen goed licht en 

frisse lucht. En dat energiezuinig geregeld. 

 

Hoe? 

Zo kom je op ‘hybride ventilatie’, dankzij het bedrijf DWA. 

Alle kantoorruimtes hebben natuurlijke ventilatie: het raam kan gewoon open.  

Verse buitenlucht wordt aangezogen en via het luchtbehandelingssysteem weer naar 

buiten geblazen. Bij lage buitentemperaturen of harde wind gaan de ramen dicht. Op 

dat moment schakelt het systeem over naar mechanische toevoer van verse 

ventilatielucht via een luchtbehandelingskast. Uiteraard vindt hierbij 

warmteterugwinning plaats om energie te besparen. 

Daarnaast wordt er via CO2-sturing alleen geventileerd als dit nodig is:  

bij aanwezigheid van mensen loopt de CO2-concentratie in een kamer op en wordt 

er meer geventileerd. 

 

In de kantoren hebben we de nieuwe generatie LED-lampen. Deze gaan aan via 

aanwezigheidsdetectie, dus alleen als er iemand in een ruimte is. Daarnaast is bij de 

raamindeling gekeken naar optimale afmetingen, zodat daglicht kan binnentreden 

voor extra comfort. 
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Omgekeerd bouwpakket 
  

 

 
Waarom? 

Als je bouwmaterialen in hun puurste vorm gebruikt, dan kun je een gebouw ‘na gebruik’ weer uit 

elkaar halen tot aparte onderdelen. De materialen blijven zo behouden en kunnen opnieuw worden 

gebruikt. 

 

Hoe? 

Is u wat opgevallen aan de vloer? Dat er geen vloerbedekking op ligt? Dat er geen gietvloer is? Dat 

het gewoon gepolijst beton is? Dat blijft zo! Dat blijkt voor de verwarming en koeling  

(via betonkernactivering) ook nog eens beter te werken.  

Het beton is expres zo min mogelijk gemengd met andere materialen: zeg maar eco-beton.  Aan de 

verwerking kwamen geen kit en oplosmiddelen te pas. Verder is er veel glas, hout en staal in het 

gebouw verwerkt, en kalkzandsteen en puingranulaat. Natuurlijke hernieuwbare materialen zoals wol 

en vlas zorgen voor de isolatie. 

De architect (Claus en Kaan Architecten) moest werken met een aantal stevige materiaaleisen: 

gezond voor mens en milieu, vervaardigd uit herwinbare grondstoffen en energiezuinig geproduceerd 

zonder schadelijke emissies. 
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Duurzaam bouwen 

 
 

Waarom? 

Het NIOO had de ambitie om de nieuwbouw in Wageningen een échte kennisgenerator te laten zijn 

voor alle partners. Dat vraagt niet alleen om een perfecte samenwerking, maar ook om een continu 

proces van leren en vernieuwen. En dat terwijl de praktijk logischerwijs soms erg weerbarstig kan zijn. 

 

Hoe? 

Het NIOO vond een flexibele en betrouwbare partner in Bouwbedrijf Berghege. Vóór deze 

nieuwbouw had Berghege nog niet zo veel ervaring met duurzaam bouwen, maar inmiddels is een 

flinke inhaalslag gemaakt. Berghege kan terecht trots zijn op de ervaring die met dit gebouw is 

opgedaan. 

Het bouwbedrijf was al langere tijd in het bezit van het keurmerk Keurhout Legaal. Daarnaast is ook 

het FSC en PEFC Chain of Custody-certificaat behaald. Hiermee levert Berghege een bijdrage aan de 

bescherming en het verantwoord beheer van bossen wereldwijd. Een belangrijke certificering die ons 

weer een stap dichter bij de complete verduurzaming van productie en processen brengt. 
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‘Gekookt’ hout 
  
 

 

Waarom? 

Hout is zogenaamd ‘hernieuwbaar’, maar bij duurzaamheid komt nog meer kijken. Materiaalkeuze is 

erg belangrijk: is het duurzaam geproduceerd, duurzaam in het gebruik en kun je het gebouw ook 

weer uit elkaar halen en de materialen hergebruiken? Niet zomaar elk hout is daarvoor geschikt. 

 

Hoe? 

Het hout dat in dit nieuwe pand is verwerkt, is zogenaamd Plato-hout. Hout dat volgens deze 

methode is bewerkt, is niet behandeld met chemische impregneermiddelen. Toch is het door en door 

veredeld, via combinaties van druk en temperatuur. Daarmee past het in de Cradle to Cradle-filosofie 

oftewel de kringloopvisie. De gebruiksduur van snelgroeiende houtsoorten wordt veel langer door de 

Plato-behandeling, vergelijkbaar met tropisch hardhout maar zonder de nadelen die daaraan kleven. 

Als basis is FSC-hout gebruikt. 

 

Het hout is zowel binnen als buiten toegepast: onder andere als wandafwerking, als bekleding op 

deuren, voor zonwering en op loopvlonders. 
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Wiegstoelen 
  

 

 

Waarom? 

Meubilair moet zo lang mogelijk meegaan. Maar als een stoel dan uiteindelijk toch ‘op’ is, dan houd  

je daar liever geen afval aan over. Maar wel graag een nieuwe stoel! 

 

Hoe? 

Het NIOO heeft een deel van haar oude meubilair meegenomen naar het nieuwe gebouw. Daar waar 

nieuwe stoelen en tafels nodig waren, is gekozen voor de cradle to cradle-lijn van Ahrend. Deze (toen 

net nieuwe) serie is 100% te recyclen. 

 

Cradle to cradle onderscheidt twee kringlopen waarin grondstoffen telkens opnieuw kunnen worden 

gebruikt: de biosfeer en de technosfeer. Ontwerpen voor de biosfeer betekent: grondstoffen in het 

productieproces niet vervuilen met schadelijke chemicaliën.  Alleen volledig organische grondstoffen 

kunnen veilig worden gecomposteerd. Ontwerpen voor de technosfeer houdt in: ervoor zorgen dat 

onderdelen die van verschillend materiaal zijn gemaakt, eenvoudig zijn te scheiden. Alleen dan kunnen 

ze op hoog niveau worden hergebruikt. 

 

Daarnaast heeft Ahrend de nieuwe dienst Next Life, die gericht is op het verlengen van de levensduur 

van interieurproducten, door revitaliseren en uiteindelijk materiaalhergebruik. 
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Duurzaam poepen 
  
Waarom? 

1.  Fosfor is nodig om te groeien. Het is dan ook een belangrijke grondstof voor kunstmest. Via ons 

voedsel komt het in ons lichaam terecht en wordt het opgeslagen in de botten. Maar bij elk 

toiletbezoek spoelen we een deel van dit kostbare en onvervangbare fosfor letterlijk met onze urine 

en uitwerpselen door het riool! Het spoelt uiteindelijk uit naar de bodem van de oceaan, buiten ons 

bereik. Probleem is dat over 80 tot 200 jaar de fosformijnen zijn uitgeput. En dan? 

2.   We spoelen onze toiletten met kostbaar drinkwater. Gemiddeld bevat een stortbak 10 liter water! 

Schoon water maken kost veel energie. Zonde dus om zo maar weer weg te spoelen. 

 

Hoe? 
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Vacuümtoilet 

Waterbesparing tot 90%  

(NIOO spoelt zelfs met grondwater) 

Vergister voor urine en uitwerpselen 

Levert biogas op plus een rijke substantie 

(‘effluent’) die fosfor, stikstof en kalium bevat. 

Algenbioreactor  & Helofytenfilter 

Algen en planten voeden zich met het effluent en zuiveren zo 

het afvalwater (samen met de laagjes grond in het filter). 

Gedroogde algen kunnen verwerkt worden tot ‘kunstmest’. 

De stikstofkringloop is gesloten! 

Gezuiverd water 

Geen drinkwater, maar wel met de kwaliteit van 

grondwater. De waterkringloop is gesloten! 

 

POEP = GOUD 

 



Afvalwater als grondstof 
  
 

Waarom? 

Er zijn allerlei verschillende soorten afvalwater. Van het toilet, het huishoudelijke 

water en het water dat in het lab gebruikt wordt. Normaal gaat alles in het 

overbelaste riool en zuiveren kost daarna veel energie. Maar niet alles is vies, en 

toiletwater is zelfs een bron van energie! 

 

Hoe? 

Uitwerpselen worden ‘ingezameld’ met vacuümtoiletten, en vergist en omgezet in 

biogas. De reststroom van dit vergistingsproces vormt voedsel voor algen. En die 

kunnen vervolgens verwerkt worden tot b.v. meststof voor de landbouw. Op deze 

manier kunnen we de biologische kringloop sluiten.  

Het ‘restwater’ uit de toiletkringloop, dat al voorgezuiverd is door de algen, en de 

andere afvalwaterstromen worden straks gescheiden naar een ‘helofytenfilter’ 

gevoerd. In een helofytenfilter ‘eten’ de waterplanten en micro-organismen de 

organische vervuiling op. En allerlei grondlagen doen de laatste filtering. Het zo 

gezuiverde water kan weer terug naar het grondwater, een riool is dan niet meer 

nodig.  De watercyclus wordt dan ook gesloten. 

Wat we nog graag zouden weten, is of algen de pil slikken. Of beter gezegd: of ze 

voor ons niet alleen voedingsstoffen maar ook resten van medicijnen, ziekte-

verwekkers, anticonceptiemiddelen en vervuilende metalen uit het water kunnen 

halen.  Een nuttige onderzoeksvraag voor NIOO,  Wageningen UR en bedrijven. 
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Diepe bron voor  

nieuwe energie  
  
Waarom? 

In de zomer is het vaak te warm, in de winter hebben we juist warmte nodig. 

Als je de overtollige warmte of koude opslaat en later weer gebruikt als het 

nodig is, scheelt dat veel energie. 

 

Hoe? 

Voor de verwarming en koeling van het gebouw maken we vooral gebruik 

van natuurlijke bronnen. Het gebouw heeft niet alleen een ‘normale WKO-

installatie’ (WKO = Warmte-KoudeOpslag), maar er is ook een nieuwe 

techniek ontwikkeld. In de bodem bij het gebouw is een put geslagen voor de 

opslag van water met een hoge temperatuur van 45ºC in een diepe aardlaag: 

op ongeveer 300 meter. In de zomer slaan we overtollige warmte op uit de 

procesinstallaties van het laboratorium en de kassen, aangevuld met warmte 

uit zonnecollectoren. In de winter kunnen we daar het gebouw mee 

verwarmen. Ook wordt dan juist de koude uit de buitenlucht opgevangen (via 

de koeltorens) en opgeslagen in de bodem (7ºC) , waarmee ‘s zomers het 

gebouw weer te koelen valt. DWA en IF-technology hebben deze innovatie 

ontwikkeld en de Provincie Gelderland en (voorheen) Agentschap NL 

werken mee aan de pilotstudie. 
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Vloer = warm = koud 
  
 

 

Waarom? 

We hergebruiken opgeslagen warmte en koude voor  

verwarming en koeling van het gebouw. Zo heeft het  

continu een temperatuur van ongeveer 18 tot 20°C. 

 

Hoe? 

Dat kan door betonkernactivering: leidingen in de betonnen  

vloeren en plafonds waar naar wens warm of koud water  

doorheen kan stromen. Voel maar eens aan het beton in het  

gebouw.  Dit is een van de technieken die passen binnen  

het integraal ontwerpen en bewust omgaan met materialen.  

De energieoverdracht naar de vertrekken vindt hoofdzakelijk  

plaats door straling, wat zorgt voor een comfortabel klimaat.  

Per ruimte kan de gebruiker de temperatuur instellen voor  

de optimale omstandigheden voor het (onderzoeks)werk. 
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Samen innovatief 
  
 

Waarom? 

Partnerschappen zijn cruciaal voor innovatie.  Samen weet je meer, en kun je meer mensen 

enthousiast maken. 

 

Hoe? 

Denk hierbij buiten de gebruikelijke hokjes: dus samenwerking van wetenschappers met zowel 

bedrijven, overheden als verenigingen.  Zo is het ook bij het nieuwbouwproject van het NIOO gegaan. 

Om samen te kunnen innoveren deelden en delen we nog steeds kennis, middelen en vaardigheden. 
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Het groene dak 2.0 
  
 

 

Waarom? 

Waar draait het om op ons prijswinnende dak? Niet alleen filteren planten op je dak water en lucht, 

ze helpen ook om het gebouw te koelen en te isoleren en zorgen voor waterberging. Bedreigde 

planten- en diersoorten vinden er een plek om te leven.  Het is ook een manier om de natuur te 

compenseren voor de ruimte die je op de begane grond inneemt: de natuur kan het dak op! 

Stel je voor: een groene stedelijke oase, ver boven de alledaagse drukte... 

  

Hoe werkt het? 

Kijk verder dan alleen de standaard vetplantjes! Wij testen verschillende plantencombinaties met ook 

grassen en kruiden. Om planten te laten groeien en bloeien op het dak is een slimme ondergrond 

nodig die goede houvast, maar ook efficiënte afwatering biedt. We testen dus ook verschillende 

bodemtypes van een kleine 10 cm dikte, in 45 ‘minipolders’.  Op die manier wordt het niet te zwaar 

en kunnen ook bestaande, gewone daken zo worden ingeplant. 

 

Meetapparatuur geeft inzicht in het precieze functioneren, zodat het groene dak 3.0 nóg beter wordt. 

In het beton zitten sensoren ingegoten, die onder andere de temperatuur en vochtigheid meten. 

(Miljoenen datapunten per maand...) Met dit meetsysteem kan experimenteel werk op het dak 

worden uitgevoerd – door een consortium van hydrologen, dakdekkers, Gemeente Rotterdam, 

NIOO-ecologen en partners uit de waterketen. Het onderzoek kijkt naar de beste vegetatie voor 

Nederlandse groene daken.  
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Plug in die plag: 

planten geven stroom! 
  
Waarom? 

Hoe ‘groen’ kan energie zijn? Plantenstroom draait op zonne-energie en die raakt voorlopig niet op. 

En het is nog schoon ook! 

 

Hoe? 

Het jonge bedrijf Plant-e ontwikkelt producten waarmee elektriciteit gemaakt kan worden uit levende 

planten. Onder invloed van zonlicht maken planten organische verbindingen - dit noemen we 

fotosynthese. Deze verbindingen zoals suikers gebruikt de plant om te groeien, maar een deel ervan 

scheidt hij uit in de bodem via zijn wortels. Rond de wortels leven van nature bacteriën die de 

verbindingen afbreken. Hierbij komen elektronen vrij. Omdat de bacteriën de elektronen af kunnen 

geven aan een elektrode (+ en – worden gescheiden), produceren we elektriciteit. 

Op het dak van het hoofdgebouw is 25 m2 elektriciteitsproducerend groen dak aangelegd. Hiermee 

kunnen we bijvoorbeeld een pomp aandrijven om het waterpeil op het groene dak op niveau te 

houden tijdens droge perioden. Tijdens natte perioden kan de elektriciteit voor andere doeleinden 

gebruikt worden.  Mobieltje leeg? 
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Zon = energie 
  
 

 

Waarom? 

Net als in de natuur kan de zon ook voor mensen een grote energiebron vormen, die niet vervuilt  

en voorlopig niet opraakt. Er wordt op dit moment flink geëxperimenteerd met technieken om de 

energie zo efficiënt mogelijk te ‘winnen’. 

 

Hoe werkt het? 

De zon wordt op een aantal manieren ingeschakeld in dit gebouw. Op de daken van de bijgebouwen 

staan thermische zonnepanelen. Deze dragen bij aan de verwarming van het gebouw. Ze voeden 

namelijk de hogetemperatuursopslag diep in de bodem (HT-bron). Daaruit kunnen we weer warm 

water omhoog halen om via waterslangen in het beton (betonkernactivering) de warmte af te geven 

aan het gebouw. Zonder extra energie kan het in de winter toch behagelijk zijn in het gebouw. 
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Zon = nog meer energie 
  
 

 

Waarom? 

Het NIOO wil ruimte blijven bieden aan innovatie. Het tweede type zonnepanelen is de 

experimentele opsteling van SunCycle – een wereldwijd gepatenteerde innovatie. Deze technologie 

heeft als voordeel dat duur semiconductor-materiaal wordt vervangen door plastic. Daarnaast hebben 

deze cellen een veel hogere opbrengst dan gewone (PV-)panelen en zijn ze goed te recyclen. 

 

Hoe? 

Dit systeem concentreert zonlicht op een kleine zonnecel, een III-V cel zoals in de ruimtevaart wordt 

gebruikt. Het systeem volgt de zon met een draaibare platte parabolische spiegel en een draaibare 

prismalens (een zogenaamd Fresnel-prisma). Dit werk ook gewoon tussen de gebouwen – en dus niet 

alleen op uitgestrekte zonneweides. Het resultaat is zonnestroom voor een zeer lage prijs per 

kilowattuur. Het prototype bevat 12 elementen van 50 cm doorsnede en levert naast elektriciteit ook 

warmte. 

We krijgen dit systeem bij het NIOO zodra het beschikbaar komt. 
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Flinterdun laagje energie 
  
 

 

Waarom? 

PV-folie: een dun laagje op je dak dat zonlicht invangt. Het is een voorbeeld van een ‘building-

integrated’ duurzaam energiesysteem. Bij een zonnecollector maak je eerst het dak waterdicht, en zet 

daar vervolgens een zonnecollector op: ‘building added’. PV-folies combineren twee functies: het dak 

waterdicht maken en houden, en energie opwekken. 

  

Hoe? 

Een aantal verschillende soorten PV-folie wordt uitgetest op NIOO-daken.  Als een soort vergelijkend 

warenonderzoek. Dat levert de folie-leveranciers kennis over de gebruiks- en rendementsaspecten 

van de folies in de praktijk op. Daarbij valt te denken aan: rendement bij verschillende weertypen, 

gemiddeld rendement over het jaar, levensduur en ontwikkeling van het rendement als gevolg van 

veroudering. Deze kennis verspreiden we weer. 

 

En uiteraard levert deze ‘proeftuin’ duurzame energie voor het NIOO zelf! 
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Haal de natuur de stad in! 
  
 

 

Waarom? 

In een land als Nederland krijgt de natuur het nodige voor de kiezen. Hulp op de rand van natuur en 

stad komt daarom erg gelegen. Zeker op de plek van het NIOO, waar de natuur van Veluwe en 

Utrechtse heuvelrug verbonden kan worden. 

 

Hoe? 

Het NIOO probeert samen met partners als Stichting Heg & Landschap, Vlinderstichting en 

Vogelbescherming maximale biodiversiteit op het terrein te krijgen.  

Eén initiatief is bijvoorbeeld het herstellen en vernieuwen van oude hagen. Oude elzenstoven zijn 

teruggeplaatst na de bouw. Rondom het terrein zijn karakteristieke wallen en sloten aangelegd.  

Een variëteit aan inheemse soorten staat op de wallen: denk aan meidoorns, sleedoorns, zomereik, 

lijsterbes, hazelaar en kardinaalsmuts. Die struiken worden na een aantal jaar groeien omgevormd tot 

vlechtheggen, als een soort ‘ecologisch prikkeldraad’. 

 

Er is een gevarieerde wilde planten- en insectentuin.  Andere projecten zijn een gierzwaluwhotel, en 

een vleermuiskelder van een hergebruikte bunker op een rustige plek in de wal. De resultaten van de 

biodiversiteitsontwikkeling volgen we de komende jaren. 
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Foto: Kamiel Spoelstra 



Multifunctioneel terrein 
  
 

 

Waarom? 

Op het terrein moet het nodige gebeuren voor het ecologische onderzoek van het NIOO.  

We proberen te snappen hoe de natuur werkt. Deze fundamentele kennis kan daarna toegepast 

worden: in natuurbeheer, beleid of anderzins. 

 

Hoe? 

Naast alle zonnepanelen, helofytenfilters en andere ecotechnologie hebben we kassen, volières,  

vijvers en proeftuinen op het terrein. Hier onderzoeken we de natuur in detail en doen we 

experimenten met planten en insecten bijvoorbeeld.  

 

Ook hangen er koolmeesnestkasten. Het koolmeesonderzoek van het NIOO is wereldberoemd en 

begon officieel in 1955. Het is daarmee één van de langstlopende ecologische onderzoeken in de 

wereld. Het vindt verder grotendeels plaats op tien terreinen verspreid over Nederland, waaronder 

Vlieland en het Nationaal Park De Hoge Veluwe. 

 

Het veldwerk brengt NIOO-ers trouwens ook ver buiten Nederland, zoals op Spitsbergen of in Zuid-

Amerika. Maar dit gebouw en terrein is de thuisbasis: de centrale plek voor alle onderzoekers van 

meer dan 20 nationaliteiten. 
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Hotel voor bijen 
  
 

 

Waarom? 

Solitaire, niet-stekende bijen hebben het moeilijk in onze maatschappij van monocultuur en 

verstedelijking. Toch zijn ze onmisbaar voor de bestuiving van gewas of wild kruid. Ze hebben vaak 

oog voor één specifieke bloemsoort. 

  

Hoe? 

De fietsenstalling is ook een ‘bijenhotel’, ingebouwd in een aarden wal en met groen dak. Het hotel is 

gemaakt van steen, leem, zand, hout en riet en zit vol met gaten en gangen. 

Solitaire, niet-stekende bijen strijken hier graag neer. En planten zich er voort. In Nederland zijn er 

wel zo’n 350 soorten van bekend, waarvan ongeveer 60% in enige mate bedreigd is en op de Rode 

Lijst staat. Het aanbieden van ‘woonruimte’ en het planten van waardplanten kost bijna niets, maar 

helpt deze dieren wel heel goed. Zo kunnen we de biodiversiteit van deze bestuivers verhogen, 

zonder ‘stekende pijn’ en nog decoratief ook. Enige nadeel is dat ze geen honing verzamelen zoals de 

in kolonies levende honingbij... 
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