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Naar gelang de omstandigheden oogst de SmartSkin-gevel warmte of 

koude die in een warmte-koudeopslag (wko) kan worden opgeslagen, en 

middels warmtewisselaars kan worden hergebruikt om een gebouw te 

koelen of te verwarmen. SmartSkin kan op die manier voorzien in de 

warmte- en koelbehoefte van een gebouw en brengt bovendien de wko 

beter in balans.

In 2002 al onderkende uitvinder Eur van Andel de mogelijkheid om energie 

simpelweg uit het klimaat te halen en naar behoefte te hergebruiken voor 

verwarming of verkoeling in gebouwen. Na een langdurige testperiode is 

het Innovatienetwerk SmartSkin ontstaan, uit een samenwerking tussen 

Fiwihex, Rodeca en Innovate Consulting. Enkele barrières moesten nog 

worden genomen. Zoals, allereerst, hoe op een betaalbare wijze een ac-

tieve transparante gevel geproduceerd kan worden die goedkoper is dan 

een gemetselde muur, en eenvoudig en snel monteerbaar is. En die daarbij 

zonder noemenswaardig onderhoud 25 jaar onderdeel uitmaakt van de 

gebouwinstallatie. Inmiddels is, met ondersteuning van het ministerie van 

▶ Gevelenergie uit daglicht

Is het een utopie? Of is het volkomen logisch en had het er 

allang moeten zijn? Een actieve transparante gevel die 

bijdraagt aan het energiezuinig klimatiseren van gebouwen. 

SmartSkin omvat een samenvoeging van bestaande en 

beproefde systemen; poly carbonaat lichtbouwelementen 

worden voorzien van een gesloten buizensysteem gevuld 

met vloeistof. Het is dus bepaald geen rocket science. Een 

pilot is toegepast in het Rijkspaviljoen op de Floriade.
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Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, een eerste pilot geplaatst in 

het Rijkspaviljoen op de Floriade in Venlo. 

De SmartSkin kent verschillende toepassingsvarianten: (1) SmartSkin So-

lar werkt, direct gekoppeld aan een boiler, als zonnecollector en kan in 

directe warmtebehoefte voorzien; (2) SmartSkin Climate wordt gekoppeld 

aan de bestaande verwarmingsinstallatie en fungeert als radiator en verbe-

terde buffer tussen het binnen- en buitenklimaat, en (3) SmartSkin Insula-

tion wordt gekoppeld aan een wko en werkt als actieve klimaatschil om 

het gebouw. In dit artikel wordt verder ingegaan op het SmartSkin Insula-

tion-concept.

Daglicht

Het traditionele bouwmodel gaat uit van het voorkomen van warmteverlie-

zen en het buiten houden van te veel zonwarmte. De gewenste binnen-

temperatuur wordt hierbij met een warmte- en koelinstallatie verzorgd. Het 

gevolg hiervan is dat daglicht bijna altijd recht evenredig een negatief effect 

heeft op óf de gebouwinstallaties, óf de architectonische vrijheid in het 

toepassen van daglicht. Enerzijds komt dit doordat daglichtconstructies, 

ondanks de grote stappen die recentelijk genomen zijn, slechts een deel 

van de Rc-waarde halen die bij een passief gebouw gewenst is. Anderzijds 

zal daglicht op bepaalde momenten juist meer dan de gewenste energie in 

een gebouw brengen door directe zoninstraling. Koeling met airconditio-

ning verbruikt een veelvoud van de energiekosten dan nodig is voor ver-

warmen. Dat is de reden dat passieve gebouwen niet altijd geschikt zijn 

voor gebruikstoepassingen met een erg wisselende warmtelast of waarbij 

veel direct daglicht gewenst is. 

Onbalans

Steeds vaker wordt in het kader van duurzaamheid een wko toegepast. Veel 

gebouwen kennen echter een veel grotere koel- dan warmtevraag waardoor 

de wko niet in balans is. Dit is vaak een gevolg van de steeds beter isole-

rende eigenschappen van de diverse bouwsystemen, in combinatie met een 

toenemend gebruik van warmteproducerende apparatuur of door onvoor-

spelbaar stookgedrag van de gebruiker. De verwachte energiebesparing 

blijft uit en bovendien is door de onbalans het binnenklimaat niet optimaal te 

regelen. Komende jaren wordt ook de wetgeving verder aangescherpt; ge-

bouweigenaren worden verplicht bronnen het hele jaar door in balans te 

houden. Veel installaties dienen hierdoor aangepast te worden zodat ze de 

warmte-koudeopslag alsnog in balans kunnen brengen.

Groen en Glas

SmartSkin komt voort uit het programma Bouwen met 

Groen en Glas dat zich inzet voor lichte, gezonde en 

klimaatneutrale bouw. Het is een project van de Stichting 

Innovatie Glastuinbouw Nederland, op initiatief van LTO 

Glaskracht Nederland. Het programma wordt uitgevoerd 

door InnovatieNetwerk. Deze organisatie stimuleert inno-

vatie in de agrarische sector, met steun en middelen van 

het ministerie van EL&I.

De SmartSkin Climate is toegepast in het Rijkspaviljoen 

op de Floriade in Venlo. Het installatieontwerp, de inpas-

sing en de montage van de klimaatinstallatie zijn uitge-

voerd door installatiebedrijf Wolter & Dros, onder project-

begeleiding van bouwtechnisch adviesbureau ABT. De 

levering en montage van de SmartSkin is verzorgd door 

de firma Rodeca Systems b.v.. Tijdens de Floriade 2012 

is te zien op welke manier de gevel past binnen het bij-

zondere gebouwontwerp van ontwerpbureau 2D3D.

Montage van de SmartSkin 

Climate-gevel in het Rijkspaviljoen 

op de Floriade 2012

Links de toepassing van 

een industriële gevel die 

uitgevoerd kan worden 

met SmartSkin.  

Rechts de gevel in een 

tentamen hal van de RUG 

in Groningen, een 

voorbeeld van een type 

gevel dat eenvoudig zou 

kunnen worden 

geactiveerd.
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Gevel

Een gebouwgevel warmt evident op door zonnestraling en koelt af in de 

winter. In de regel geldt dat het geveloppervlak in afdoende mate zou moe-

ten kunnen voorzien in zowel de warmte- als koudebehoefte van een ge-

bouw. De praktijk is echter anders. De gevel speelt een passieve rol in 

traditionele gebouwklimatisering: het binnenklimaat wordt er meestal ne-

gatief door beïnvloed, met name bij transparante gevels. Dit met de klach-

ten over kou of juist warmte als gevolg. 

In tegenstelling tot traditionele gevels activeert SmartSkin Insulation de ge-

vels. Hierdoor is het gebouw in staat om in een jaar tijd zowel warmte als 

koude te oogsten en koelte of warmte af te dragen aan het gebouw. Het 

binnenklimaat is beter te sturen en energiezuinig te klimatiseren en biedt 

meer flexibiliteit om de wko in balans te houden. 

Isoleren

Binnen de nieuwe energieconcepten verlaten we het passief isolatiedogma. 

Isoleren is niet een doel op zich, maar het is een van de middelen. Centraal 

staan het actief omgaan met de klimatologische omstandigheden en de 

warmte- en koudestromen in balans brengen met de behoefte. De 

SmartSkin-gevel biedt hier de mogelijkheid toe. In de koude winterdagen 

wordt de bodemwarmte uit de wko gebruikt om de gevel constant op bij-

voorbeeld 10°C te houden. De warmtestroom van binnenuit door de gevel 

heen wordt in feite geblokkeerd. Dit wordt veroorzaakt doordat het tempe-

ratuursverschil (∆T) tussen binnen- en de buitenschil afneemt. Het gebouw 

heeft hierdoor minder warmte nodig om op temperatuur gehouden te wor-

den. 

Het bodemwater dat met 12°C uit de bron in de SmartSkin wordt gevoerd, 

verliest warmte en zal naar ongeveer 8°C afkoelen. Met deze 8°C wordt de 

wko-koudebron geladen. Deze koude wordt gebruikt om in de zomer zeer 

energiezuinig te kunnen koelen. De bron blijft hierdoor beter in balans, er is 

aanzienlijk minder energie nodig om het gebouw te verwarmen, en de 

warmtepomp kan kleiner worden gedimensioneerd.  

Effecten van de SmartSkin zijn de volgende:

▷  De actieve schil om het gebouw verlaagt het warmteverlies,

▷  Er wordt warmte geoogst in de actieve transparante gevels (oost-

zuid-west),

▷  Er wordt koude geoogst in alle gevels,

▷  De gevel zorgt voor balans en rendementsverbetering van de wko,

▷  Het betreft transparante gevels en dientengevolge minder kunstma-

tige lichtbehoefte,

▷  Er wordt een hoog comfortniveau gerealiseerd door het ZLTV-prin-

cipe (zeer lage temperatuurverwarming),

▷  De gevel is opgebouwd uit volledig recyclebare elementen (polycar-

bonaat, polyetheen en aluminium),

▷  De gevel is licht van gewicht en behoeft een minimale achterconstructie. ◀
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