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ENERGIECOLLECTOREN BREED INZETBAAR

Producent Triple Solar uit Amsterdam leverde voor studentenhuisvestingscomplex De Leidse Schans ruim 
1.400 m2 op het dak te plaatsen energiecollectoren. De collectoren verwarmen tapwater, radiatoren en 
vloerverwarming, in combinatie met warmtepompen. Geen geringe order voor de producent van energie-
collectoren. Directeur Cees Mager: “De hier geleverde collectoren zijn voor ons niet zo bijzonder, wel de 
omvang ervan; hoeveelheden als deze ko-
men we niet elke dag tegen.” De energie-
collectoren zoals Triple Solar die maakt, 
bestaan uit aluminium panelen die direct 
worden aangebracht op de dakbedekking. 
Ze verschillen van de bekendere elektriciteit 
opwekkende zonnepanelen doordat ze wer-
ken als warmtecollector voor tapwater en 
kunnen fungeren als bron voor warmtepom-
pen. Dat is ook het geval met de collectoren 
voor Leidsche Schans: gebruikt als bron voor 
de warmtepomp, warmte toevoegend aan 
de bodem (’s winters weer te gebruiken) en 
bij voldoende hoge temperaturen direct het 
tapwater verwarmend. Mager: “Bovendien 
zijn opbrengsten gegarandeerd. De instal-
latie wordt namelijk gemonitord. Zodat de 
klant ook krijgt, wat is beloofd.”

      ProjectinfoTekst: Lieke van Zuilekom 
Beeldmateriaal: Schouten Techniek

Complexe techniek 
siert (Y)ours Leiden 
(Y)ours Leiden nadert zijn voltooiing. Rond de bouwvak wordt het project, dat in drie fases wordt uitgevoerd, opgeleverd. 
Het project startte in juli 2013 met de bouw van 583 studentenwoningen, gevolgd door de realisatie van 117 huur- en 
koopappartementen. Op dit moment wordt druk gebouwd aan de laatste fase, die bestaat uit 91 koopappartementen en 
die zijn inmiddels allemaal verkocht. 

(Y)ours Leiden wordt gerealiseerd op 2 minuten 
fietsen van de binnenstad, tegen NS station 
Leiden Lammenschans en naast polderpark 
Cronensteyn en zal onderdak bieden aan een 

mix van bewoners: van studenten en starters 
tot ouderen. Uitgangspunt is om een bijzon-
der, betaalbaar én duurzaam woonproject te 
realiseren, vertelt Jeroen Droog, bedrijfsleider 

Modulaire Systeembouw bij Schouten Techniek, 
verantwoordelijk voor de totale technische instal-
latie. “Het project werd in 2012 en 2013 werd 
ontwikkeld met de ambitie om de meest duur-

zame campus van Europa neer te zetten. Een 
EPC van 0,4 – wat vandaag de dag gangbaar is, 
maar destijds nog niet – was het uitgangspunt. 
Om deze EPC-score te halen, zijn verschillende 
duurzame maatregelen genomen, waaronder 
duurzame opwekking middels een gasmotor 
aangedreven warmtepomp, de installatie van 
een energiedak, gebalanceerde ventilatie die 
deels CO2 gestuurd wordt en warmteopslag in 
de bodem.”
Vanwege de complexe techniek, zijn verschil-
lende prestatieafspraken gemaakt met betrek-
king tot het rendement van de installaties, 
vertelt Droog. “Zo hebben wij met Eteck, die het 
warmwater levert, een instandhoudingsovereen-
komst gesloten.”

MILLIMETERS TOLERANTIES 
Een uitdaging in het project was om de warmte-
opwekkingsinstallatie goed door te rekenen en 
af te stellen, zodat nergens onnodig energie 
verloren gaat, vertelt hij. “En ook de korte bouw-
tijd zorgde voor de nodige hoofdbrekens. Maar 
de grootste uitdaging betrof de installatie van 
de modulaire prefab badkamers in de studen-
ten- en starterswoningen. De badkamers werden 
compleet in het betonnen casco gehesen, waar-
bij we te maken hadden met millimeters toleran-
ties, bijvoorbeeld met betrekking tot de riolering, 
waar we normaal enkele centimeters speling 
hebben.”   › 

OOK BADKAMERS DE LEIDSE SCHANS ZIJN GEPREFABRICEERD
Tijdens de bouw van studenten- 
en starterscomplex De Leidse 
Schans is veel gebruikgemaakt 
van prefabricage, tot de badka-
mers aan toe. In opdracht van 
Schouten Techniek BV heeft 
Plieger alle sanitair voor de 
badkamers mogen leveren. “Al 
in de voorfase van het project 
hebben we besproken hoe we 
in dit project maatwerk logis-
tiek konden leveren,” vertelt 
Monique Klein namens Plieger. 
“Het uitgangspunt was om de 
badkamers prefab uit te voe-
ren. Schouten Techniek is hier-
toe een samenwerking aange-
gaan met Ursem Modulaire Bouwsystemen.”
De badkamers moesten in een korte tijd gerealiseerd worden, vertelt Klein. “Om het bouwtempo in de 
fabriek te optimaliseren, hebben we gebruikgemaakt van een palletdoos met verdeelvakken, waarin we per 
badkamer de benodigde installatie-onderdelen hebben verzameld. Tot de kranen voor de wastafel aan toe. 
Alle producten zijn door ons uitgepakt, alvorens ze in de palletdozen zijn verzameld, wat montagetijdswinst 
voor de klant oplevert.”
Bij elke levering zijn de palletdozen van eerdere leveringen weer meegenomen en hergebruikt voor volgende 
leveringen, vertelt Klein, waardoor afvalstromen voor de klant tot een minimum werden beperkt. De verpak-
kingsmaterialen zoals papier, karton, plastic, etc. worden door Plieger op een duurzame wijze verwerkt. 
“Het gehele uitleverproces wordt zo transparant en makkelijk controleerbaar voor onze afdeling verkoop en 
logistiek. Mede door de korte lijnen, kunnen we snel op vraagstukken inspelen.”
Plieger heeft in dit project onder andere de closetcombinaties, douchesets, wastafels, kranen, spiegels en 
planchetten geleverd.

'Het project werd in 
2012 en 2013 werd 
ontwikkeld met de 

ambitie om de meest 
duurzame campus van 
Europa neer te zetten'


