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 VOORWOORD 

Deze thesis is ontstaan uit de voorbereiding, aanvraag tot, en deelname aan de U.S. 
Department of Energy Solar Decathlon 2011. We zijn zeer blij met de richting waarin deze 
thesis is geëvolueerd, dit gaat samen met de toelating tot deelname na twee zware 
selectierondes. We zijn zeker dat dit document een handig instrument zal blijken voor deze 
en eventueel latere deelnames. 

We willen Prof. Steven Van Dessel bedanken voor deze mogelijkheid. Verder bedanken we 
andere Professoren die ons hebben bijgestaan bij het uitwerken van het project, alsook 
onze medestudenten die het team hebben uitgebreid.  

Speciale dank gaat naar onze ouders en familie. 
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to the obligation to state expressly the source when quoting results from this master 
dissertation." 

Michael Arens       Emelie Demasure 
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 OVERZICHT 

Deze scriptie heeft een dubbele doelstelling: 

Enerzijds willen we het werk documenteren dat ter voorbereiding diende voor de aanvraag 
van de eerste selectieronde in november 2009 en van het wedstrijdontwerp voor de tweede 
selectieronde in maart 2010. Dit werk werd gepresteerd door het Coreteam : Toon Vermeir, 
Emelie Demasure, Michael Arens en Peter Trappeniers. 

Anderzijds wil het alle inhoudelijk onderzoek en praktische informatie centraliseren met het 
oog op het overdragen van het project aan de opvolgende studenten, of eventueel zelfs met 
het oog op deelname aan een toekomstige editie. 

De volledige ‘Solar Decathlon 2011’-thesis is opgebouwd uit vijf delen: 

Deel A beslaat de documentatie van het gezamenlijk gepresteerde werk. Dit gedeelte is 
opgebouwd aan de hand van drie fases die door het team werden doorlopen, de eerste 
twee selectierondes, en na selectie het werk met het oog op verdere uitwerking van het 
project, met op het einde een agenda met overzicht van alle gepresteerde en toekomstige 
activiteiten. 

Deel B, C, D en E bestaan uit individueel uitgewerkt onderzoek die door ons, vier 
thesisstudenten, naast de wedstrijddeelname werd uitgevoerd ter ondersteuning en 
documentatie van bepaalde deelaspecten van de wedstrijd. 
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 EXTENDED ABSTRACT 

This thesis has two objectives: 

First, we document the work we achieved in preparation for the application of the first 
selection round in November for the US Department of Energy Solar Decathlon 2011, and 
the competition design for the second round in March. This work was performed by the 
Core Team: Toon Vermeir, Emelie Demasure, Michael Arens and Peter Trappeniers.  

Secondly, we want to centralize all academic research and practical information to transfer 
the project to other students, or even with the purpose of participating in a future edition. 
 
The full 'Solar Decathlon 2011's thesis consists of five parts: 

Part A covers the documentation of the joint work performed in case of selection. This 
section is structured according to three phases that were completed by the team, the first 
two selection rounds, and all the work after selection in the competition. At the end there is 
a calendar with an overview of all past and future activities. 

Part B, C, D and E cover the individual studies elaborated by the four participating students 
in addition to do research about, and document certain aspects of the competition. 

 



vi 

 INHOUDSTAFEL 

VOORWOORD   ............................................................................................................................................. III

OVERZICHT   .................................................................................................................................................. IV

EXTENDED ABSTRACT   ................................................................................................................................... V

INHOUDSTAFEL   ............................................................................................................................................ VI

TERMINOLOGIE   ........................................................................................................................................... IX

INLEIDING   ..................................................................................................................................................... 1

1 VOORWOORD   ................................................................................................................................................. 1
1.1 Doel   .................................................................................................................................................... 1
1.2 Opbouw   .............................................................................................................................................. 1

2 WAT IS DE SOLAR DECATHLON   ........................................................................................................................... 2
3 MOTIVATIE   ..................................................................................................................................................... 3

FASE I: REQUEST FOR PROPOSAL   ................................................................................................................... 5

1 STUDIEREIS   ..................................................................................................................................................... 5
1.1 Inleiding   ............................................................................................................................................. 5
1.2 Verslag   ............................................................................................................................................... 5
1.3 Inhoudelijke bespreking van de Solar Decathlon 2009   .................................................................... 10

1.3.1 Bouwkosten per woning   .............................................................................................................................. 10
1.3.2 Hoe de bouwkosten werden bepaald:   ......................................................................................................... 11
1.3.3 Hoogtepunten en innovaties per team   ....................................................................................................... 12

1.4 Bevindingen en conclusies   ............................................................................................................... 18
2 ANALYSE VAN DE VERSCHILLENDE SOLAR DECATHLON EDITIES   ................................................................................. 19

2.1 Technische en technologische evoluties   ........................................................................................... 19
2.1.1 Koeling   ......................................................................................................................................................... 19
2.1.2 Verwarming   ................................................................................................................................................. 19
2.1.3 Ventilatie   ..................................................................................................................................................... 20
2.1.4 PV systemen   ................................................................................................................................................ 20
2.1.5 Energie opslag   ............................................................................................................................................. 21
2.1.6 Systemen voor warm water   ........................................................................................................................ 21
2.1.7 Gebouwenveloppe   ...................................................................................................................................... 22
2.1.8 Conclusie   ..................................................................................................................................................... 23

2.2 Transport en opbouwmethoden met de SD 2002 als voorbeeld   ...................................................... 24
2.2.1 Opbouwmethoden   ...................................................................................................................................... 25

2.3 Vergelijkende en kritische analyse van de wedstrijdonderdelen en de wedstrijdregels   .................. 27
2.3.1 Doelstelling analyse   ..................................................................................................................................... 27
2.3.2 Solar Enveloppe & Footprint   ....................................................................................................................... 28
2.3.3 Gemiste kansen of stille evidenties?   ........................................................................................................... 29
2.3.4 Tien wedstrijden   .......................................................................................................................................... 30
2.3.5 Wijzigingen binnen de subwedstrijden   ....................................................................................................... 32

3 FINANCIËLE EN INSTITUTIONELE STEUN   ............................................................................................................... 39
4 PROPOSAL   .................................................................................................................................................... 39

FASE II: CONCEPTUAL DESIGN PROPOSAL   ..................................................................................................... 41

1 DE VIER VOORONTWERPEN   .............................................................................................................................. 41
1.1 Patio-house (Michael & Toon)   ......................................................................................................... 41



  vii 

1.1.1 Uitgangspunt   ................................................................................................................................................ 41
1.1.2 Ontwerpopgave   ........................................................................................................................................... 42
1.1.3 Concept   ........................................................................................................................................................ 42

1.2 Low-house (Emelie & Peter)   ............................................................................................................. 42
1.2.1 Uitgangspunt   ................................................................................................................................................ 42
1.2.2 Experiment: ‘ontdubbeling’ gevel   ................................................................................................................ 43
1.2.3 Binnenramen – doorzichten   ......................................................................................................................... 43

1.3 Container-house (Michael & Peter)   ................................................................................................. 44
1.3.1 Uitgangspunt   ................................................................................................................................................ 44
1.3.2 Concept   ........................................................................................................................................................ 44

1.4 Two-cores house (Emelie & Toon)   ................................................................................................... 45
1.4.1 Uitgangspunt   ................................................................................................................................................ 45
1.4.2 Concept   ........................................................................................................................................................ 45

2 ONTWERPRICHTLIJNEN   ................................................................................................................................... 45
2.1 Transport en opbouw   ...................................................................................................................... 45
2.2 Identiteit en karakter   ....................................................................................................................... 46
2.3 Financiële crisis   ................................................................................................................................ 46
2.4 Passiefhuisprincipes   ......................................................................................................................... 46
2.5 Duurzaamheid   ................................................................................................................................. 46

3 SJANGHAI ONTWERP   ...................................................................................................................................... 46
3.1 Opmerkingen   ................................................................................................................................... 47

4 CONCEPTUAL DESIGN PROPOSAL ECUBE (MAART 2010)   .......................................................................................... 47
4.1 Opmerkingen   ................................................................................................................................... 48

FASE III: SOLAR DECATHLON 2011 SELECTION   .............................................................................................. 49

1 PUBLIC RELATIONS- EN SPONSORINGSSTRATEGIE   ................................................................................................. 49
1.1 Expo Sjanghai maquette   .................................................................................................................. 50
1.2 Website (fig. 28)   .............................................................................................................................. 51

1.2.1 Eenvoudige gebruikersinterface   .................................................................................................................. 52
1.2.2 Vaste pagina’s vs dynamische pagina’s + vertalingstrategie   ........................................................................ 52

1.3 Persartikels   ...................................................................................................................................... 54
1.4 Sponsoringszoektocht   ...................................................................................................................... 54
1.5 Sensibilisatie en bekendmaking binnen de universiteit   ................................................................... 55
1.6 Batibouw   .......................................................................................................................................... 55
1.7 CleanTech summer event, Greenbdrige   ........................................................................................... 55

2 PROJECTMANAGEMENT   .................................................................................................................................. 56
2.1 Gemeenschappelijk emailadres aangemaakt   .................................................................................. 56
2.2 Server opgesteld waarop alle bestanden centraal beschikbaar zijn voor de teamleden   ................. 56
2.3 Opstellen van Gantt-chart en strategie en planning van projectuitwerking   ................................... 56
2.4 Team-opbouw & uitbreiding   ............................................................................................................ 57
2.5 Yahoo Group en conference Calls   .................................................................................................... 58

3 VERDERE ONTWERP:  ECUBE (MEI 2010)   ........................................................................................................... 59
3.1 Woningconcept   ................................................................................................................................ 59
3.2 Opmerkingen   ................................................................................................................................... 60

4 SCHEMATIC DESIGN PROPOSAL EN (PRELIMINAIRY) TARGET CONSTRUCTION COST (DELIVERABLES)   ................................ 61
5 SCHEMATIC DESIGN REVIEW WORKSHOP   ............................................................................................................ 61

5.1 Vrijdag 21 mei, 18:00u – 21:00u (Crystal Gateway Marriott ): Social Event   ................................... 61
5.2 Vrijdag 9 mei, 09:00u-10:30u (National Building Museum): Tentoonstelling Solar Decathlon 
Finalisten   ....................................................................................................................................................... 62
5.3 Vrijdag 9 mei, 16:00u-16:30u (Crystal Gateway Marriott): Meeting potentiële sponsor Schneider 
Electric   63



viii 

5.4 Zaterdag 22 mei, 08:00u-18:00u (Crystal Gateway Marriott Conference Hall): Schematic Design 
Review Workshop  .......................................................................................................................................... 63

5.4.1 08:00u  Introduction (Richard King)   ............................................................................................................. 63
5.4.2 08:20u  Event Logistics (Sara Farrar-Nagy)   .................................................................................................. 63
5.4.3 08:40u   Affordability Contest (Matt Hansen)   ............................................................................................. 64
5.4.4 09:20u  Competition Strategy (Mike Wassmer)   .......................................................................................... 64
5.4.5 09:40u  Design Deliverables (Joe Simon)   ..................................................................................................... 65
5.4.6 10:40u  Web Site (Amy Vaughun)   ................................................................................................................ 66
5.4.7 11:00u  Public Exhibit (Carol Anna)   ............................................................................................................. 66
5.4.8 11:40u  Health and Safety (Leen Ann Holwager)   ......................................................................................... 66
5.4.9 13:20u  Site Operations (Byron Stafford)   .................................................................................................... 67
5.4.10 14:00u  DC Electrical (John Wiles)  ........................................................................................................... 67
5.4.11 15:00u  SD Building Code (Tom Meyers)   ................................................................................................ 69
5.4.12 15:40u   Doe Resources (Sam Taylor)   ..................................................................................................... 69
5.4.13 16:00u  Meet the Director (R. King and B. Black)   .................................................................................... 70
5.4.14 16:40u  Team break and organize meeting   ............................................................................................ 70
5.4.15 17:00u  Design review summary and Q & A   ........................................................................................... 70
5.4.16 17:50u  Closing remarks (Richard King)   .................................................................................................. 71
5.4.17 18:00u  Adjourn   ...................................................................................................................................... 71

OVERZICHT ACTIVITEITEN (AGENDA)   ............................................................................................................ 73

CONCLUSIES & AANBEVELINGEN   .................................................................................................................. 75

WERKPLANNING   .......................................................................................................................................... 77

BIJLAGEN   ..................................................................................................................................................... 81

1 BIJLAGE 1A: VERSCHILLENDE EDITIES, DEELNEMERS EN TECHNIEKEN   ........................................................................ 81
2 BIJLAGE 1B: SCORES EVOLUTIE   ......................................................................................................................... 81
3 BIJLAGE 2: AANVRAAGDOSSIER   ........................................................................................................................ 81
4 BIJLAGE 3: PRESENTATIEPANEEL CONCEPTUAL DESIGN PROPOSAL ECUBE   ..................................................................... 81
5 BIJLAGE 4: PERSARTIKELS   ................................................................................................................................ 81
6 BIJLAGE 5: DELIVERABLES-SHEET   ....................................................................................................................... 81
7 BIJLAGE 6: GANTT-CHART   ............................................................................................................................... 81
8 BIJLAGE 7: SCHEMATIC DESIGN PROPOSAL   .......................................................................................................... 81
9 BIJLAGE 8: TARGET CONSTRUCTION COST (PRELIMINAIRY)   ..................................................................................... 81

 



  ix 

 TERMINOLOGIE 

AC: Alternating Current (wisselstroom) 

BIPV: Building Integrated Photo Voltaics 

DC: Direct Current (gelijkstroom) 

DOE: Department Of Energy 

HVAC: Heating, Ventilation and Air Conditioning 

LEED: Leadership in Energy and Environmental Design 

NREL: National Renewable Energy Laboratory 

PV: Photo Voltaics (fotovoltaïsch) 

SD: Solar Decathlon 

SIPS: Structural Insulated Panels (structurele sandwichpanelen) 

VIPS: Vacuum Insulated Panels (vacuumpanelen)  

WTW: Warmte Terug Winning 

 

 

  



x 

  



  1 

 INLEIDING 

1 VOORWOORD 

Een internationale architectuurwedstrijd als thesis, met als uitgangspunt de hedendaagse 
duurzaamheidproblematiek rond wonen en energie: dat zagen wij direct zitten. Dat het 
projectvoorstel en het wedstrijdontwerp, indien geselecteerd, ook effectief zou gerealiseerd 
worden, en de wedstrijd een internationale uitstraling had, was voor ons een extra motivatie 
om ons voor de volle honderd procent in te zetten voor dit project. 

Het is de eerste keer dat een Belgisch team zich waagt aan een deelname aan deze 
ambitieuze competitie. Er was geen voorkennis over het project, en verschillende deadlines 
noodzaakten intense werkperiodes waarbij als één coherent team aan het project gewerkt 
werd. 

De deelname evolueerde tot de finale selectie van ons team aan de Solar Decathlon 2011, 
wat impliceert dat ons verhaal niet stopt bij het indienen van deze scriptie. We zijn dan ook 
uiterst blij over het feit dat het ingediende voorstel ook effectief zal worden gerealiseerd 
tijdens de competitie te Washington D.C. in oktober 2011.  

1.1 Doel 

Deze scriptie heeft een dubbele doelstelling: 

Enerzijds willen we het werk documenteren dat ter voorbereiding diende voor de aanvraag 
van de eerste selectieronde in november 2009 en van het wedstrijdontwerp voor de tweede 
selectieronde in maart 2010. Dit werk werd gepresteerd door het Coreteam : Toon Vermeir, 
Emelie Demasure, Michael Arens en Peter Trappeniers. 

Anderzijds wil het alle inhoudelijk onderzoek en praktische informatie centraliseren met het 
oog op het overdragen van het project aan de opvolgende studenten, of eventueel zelfs met 
het oog op deelname aan een toekomstige editie. 

1.2 Opbouw 

De volledige ‘Solar Decathlon 2011’-thesis is opgebouwd uit vijf delen: 

Deel A beslaat de documentatie van het gezamenlijk gepresteerde werk. Dit gedeelte is 
opgebouwd aan de hand van drie fases die door het team werden doorlopen, de eerste 
twee selectierondes, en na selectie het werk met het oog op verdere uitwerking van het 
project, met op het einde een agenda met overzicht van alle gepresteerde en toekomstige 
activiteiten. 

Deel B, C, D en E bestaan uit individueel uitgewerkt onderzoek die door ons, vier 
thesisstudenten, naast de wedstrijddeelname werd uitgevoerd ter ondersteuning en 
documentatie van bepaalde deelaspecten van de wedstrijd. 
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2 WAT IS DE SOLAR DECATHLON 

De Solar Decathlon is een internationale competitie uitgeschreven en deels gefinancierd 
door de U.S. Department of Energy (DOE) en de National Renewable Energy Laboratory 
(NREL). De wedstrijd gaat terug tot de inauguratie in 2002. Sindsdien werd de Solar 
Decathlon tweejaarlijks georganiseerd, in 2005, 2007 en 2009 op de National Mall te 
Washington D.C. en kent ze een groeiende internationale bekendheid. In 2010 wordt ook 
een Europese variant georganiseerd: de Solar Decathlon Europe te Madrid, Spanje.  

Telkens worden ongeveer twintig geselecteerde universitaire studententeams uitgedaagd 
tot het ontwerpen, bouwen en beheren van een woning die zichzelf van energie voorziet via 
de zon en waarbij energie-efficiëntie dus een belangrijke rol speelt. Vanaf de editie in 2011 
wordt er ook aandacht besteed aan de betaalbaarheid van de woning. 

Met op de achtergrond het pittoreske beeld van het Capitool, bouwen de deelnemende 
teams een ‘solar village’ bestaande uit volledig functionerende woningen met een maximum 
footprint van 800 ft² (74,3 m²) in 2009 en met een maximum finished square footage van 
1000 ft² (92.9 m²) in 2011. Deze woningen worden aangesloten op een mini-grid en krijgen 
extra punten wanneer ze energie-neutraal zijn op het einde van de wedstrijd. Na de opbouw 
worden gedurende 1 week alle projecten getest en gejureerd in 10 ‘disciplines’ (vandaar de 
naam decathlon). Daarnaast worden ze ook voor een breed publiek opengesteld. De Solar 
Decathlon wil immers niet alleen belangrijk onderzoek naar energie-efficiëntie en 
zonnetechnologieën stimuleren en versnellen door toekomstige architecten, ingenieurs en 
andere professionals aan te spreken, maar fungeert ook als een levend laboratorium door 
demonstratie aan de bezoekende consument. Meer dan 100.000 mensen zouden het 
evenement bezoeken. 

De Solar Decathlon wil het publieke bewustzijn over de mogelijkheden van de zon 
vergroten, de consument enthousiast maken over de esthetische en functionele oplossingen 
die vaak vandaag reeds commercieel beschikbaar zijn en de uitdaging aangaan tot het 
creëren van betere huisvesting, aangedreven door hernieuwbare energie van de zon. 

“We not only need technical advancements, but we need people to accept and use 
them. The two work hand in hand to push designs forward and assimilate them into 
society. In the end, everyone benefits.” - Richard King, Competition Director, 2002 

De competitie profileert zich in haar publicaties als dé showcase voor duurzame 
ontwikkeling binnen de residentiële woningbouw. Recente gebeurtenissen, zoals de 
stijgende kosten van aardgas, oorlog en onrust in het olie-exporterende Midden-Oosten, en 
de elektriciteitcrisis in Californië, dwingen ook de Verenigde Staten van Amerika na te 
denken over de inzet van hernieuwbare energiebronnen en de houdbaarheid van het 
hedendaagse energieverbruik  

Het Amerikaanse Department of Energy (DOE) heeft zich daarom als doel  gesteld 
onderzoek en technologieën die moeten leiden tot marktrijpe nul-energie-woningen in 2020 
en commerciële gebouwen in 2025, te stimuleren. DOE adjunct-secretaris voor energie-
efficiëntie en hernieuwbare energie Cathy Zoi benadrukt de vier essentiële elementen om 
deze wijzigingen in het beleid te realiseren: “high impact innovation, talent, capturing hearts 



INLEIDING  3 

and minds, and speed and scale”. De Solar Decathlon combineert al deze elementen, 
personaliseert nulenergie-woningen en toont de haalbaarheid ervan aan.  

De Solar Decathlon huizen moeten aantonen dat netto-nulenergie-woningen mogelijk zijn in 
veel verschillende klimaten, en bovendien relatief betaalbaar, aantrekkelijk en leefbaar zijn. 

3 MOTIVATIE 

Reële werkervaring ontbreekt meestal in het academische curriculum van ingenieurs- en 
architectuuropleidingen. Hoewel het commerciële en residentiële gebouwenpark vandaag 
de dag verantwoordelijk is voor ongeveer 39 % van onze totale energiebehoefte, is dit 
fundamentele vraagstuk geen of slechts een marginaal klein deel van het leerplan. 
Bovendien komen ingenieurs- en architectuurstudenten zelden samen, totdat ze de 
arbeidsmarkt betreden waar ze samenwerken aan het integreren van ontwerpoplossingen.  

Deze wedstrijd vraagt een multidisciplinaire aanpak die het ontwerpen en modelleren 
integreert, selectie van materialen en constructie vraagt en eindigt bij het testen en 
monitoren van het fysieke resultaat. Daarnaast krijgen we de kans om de echte bouwwereld 
te verkennen bij het zoeken naar institutionele, financiële en materiële steun. Dergelijk 
project vraagt ook een aardig staaltje organisatie en management. Het geheel moet 
bovendien voordurend gecommuniceerd worden naar verschillende partijen: 
medestudenten, sponsors, de bezoekers, de wedstrijdorganisatie..., en er moeten contacten 
worden gelegd en mensen worden overtuigd om dit project te steunen. Het geheel moet 
werken als een merknaam of een logo, een product dat moet ontwikkeld, gepromoot en 
gefinancierd worden.  

Het project vereist doordacht en intensief teamwork, wat vroegtijdige samenwerking met 
diverse academische disciplines: -economie, communicatie, bouwtechnische 
wetenschappen, architectuur...- vereist. De wedstrijd vestigt ook de aandacht op de 
carrièremogelijkheden in de steeds groeiende sector van energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie. Deze ervaring geeft ons de gelegenheid om relaties te ontwikkelen met 
professionals die reeds actief zijn in deze sectoren. 

De Solar Decathlon moedigt met andere woorden aan om samen te werken, de echte 
wereld te verkennen en hands-on ervaring op te doen bij het doorlopen van het cradle-to-
grave proces bij het creëren van een energie-efficiënte woning. 

Bij deze scriptie werd een team gevormd van vier studenten met elk hun eigen achtergrond 
en interesses, maar met een gezamenlijke doel, zijnde: deelnemen aan de Solar Decathlon 
competitie. Wij zien deze competitie als een unieke kans en hopen dat onze evaring ook 
anderen kan motiveren dit project verder te zetten. 
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 FASE I: REQUEST FOR PROPOSAL 

Om tot de competitie van 2011 toegelaten te worden als één van de twintig geselecteerden, 
moest een ‘proposal’ worden ingediend. Dit document moest de organisatie overtuigen van 
de haalbaarheid en het vernieuwende karakter van ons project.  

Ter voorbereiding werd reeds in september 2009 vooronderzoek gedaan naar de vorige 
edities en naar belangrijke begrippen en termen binnen het vakgebied van zonne-energie en 
energie-efficiëntie van gebouwen. Om een beter beeld te krijgen van de wedstrijd en de 
woningen van 2009, en om voorbeeldproposals te verkrijgen van aanvraagdossiers van 
vorige teams waarop we ons zouden kunnen beroepen bij het uitwerken van onze eigen 
inzending, was een studiereis naar de Solar Decathlon 2009 editie te Washington DC een 
must. 

In dit hoofdstuk wordt het werk ter voorbereiding van het aanvraagdossier gedocumenteerd 
en worden conclusies geformuleerd. 

1 STUDIEREIS 

Locatie: Washington DC 
Doel: studiereis naar de Solar Decathlon 2009 
Datum: van do. 8 oktober tot do. 15 oktober 2009 
Verblijfplaats:  Youth Hostel DC Lofty 
 
Team: Emelie Demasure 
 Jan De Maesschalk 
 Michael Arens 
 Peter Trappeniers 
 Toon Vermeir 
 Professor Dr. Steven Van Dessel 

1.1 Inleiding 

Begin oktober 2009 werd beslist om een studiereis te maken naar de Solar Decathlon editie 
2009, te Washington DC om daar voor het eerst fysiek kennis te maken met de wedstrijd en 
het bijhorende evenement. Op dit publieke evenement stelden de twintig deelnemende 
teams hun woning open voor het grote publiek. Het werd een boeiende reis, waarbij we naar 
België terugkeerden met veel ideeën, praktische tips en info die we verzameld hadden door 
de verschillende teams te interviewen. Tevens hadden we contacten gelegd om enkele 
voorbeeld ‘proposals’ te bemachtigen om zo een beter beeld te vormen aan wat onze 
aanvraag zou moeten voldoen. 

1.2 Verslag 

Donderdagavond 8 oktober 2009: aankomst te Washington DC 

Vrijdagmorgen 9 oktober 2009: maakten we voor het eerst kennis met het Solar Decathlon 
evenement op de Mall. De huizen waren nog in opbouwfase en niet toegankelijk voor het 
publiek. Vooral het afwerken van de terrassen was bij vele teams aan de orde. Een eerste 
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workshop over energie-efficiëntie die vooral op huiseigenaars was gericht werd in de 
namiddag bezocht.  

Zaterdag 10 oktober 2009: vanaf deze dag werden de woningen geopend voor het grote 
publiek en hebben we ons vooral beziggehouden met het bezoeken en bestuderen van de 
woningen. Er moesten in totaal twintig huizen bezocht worden en door het goede weer en 
de vele bezoekers konden de wachttijden om binnen te raken aardig oplopen. Om de 
efficiëntie van onze bezoeken te verhogen hadden we reeds vooronderzoek gedaan, zodat 
we gerichte vragen konden stellen aan de ‘studentengidsen’ van de huizen. Onder andere 
volgende vragen kwamen aan bod: 

• Hoe zat de samenstelling van het team in elkaar? 
• Hoe werd de woning getransporteerd?  
• Wat waren de gebruikte technieken en hoe groot was de PV-installatie?  
• Wat waren de gebruikte materialen? 
• Hoe was hun ‘proposal’ opgesteld en wat waren de aandachtspunten? (Het belang 

van al enkele sponsors naar voor te dragen met intentieverklaringen leek een 
belangrijk aspect te zijn, dat we ook ter harte hebben genomen bij het opstellen van 
onze eigen ‘proposal’) 

• Kunnen ze ons hun ‘proposal’ opsturen? (Leggen van contacten met andere teams) 
• Wat was de ervaring en beleving van de wedstrijd door de teams? 

Wat opviel is dat veel studenten die de rondleiding gaven maar later bij het project 
betrokken werden en dus enkel de grote lijnen van het ontwerp kenden en niet de details die 
voor ons interessanter waren.  

Aan de lange rijen bezoekers, en het soort bezoekers konden we ook enige zaken afleiden:  

• Mensen schrokken er niet voor terug om soms tot een uur lang aan te schuiven in de 
blakende zon. 

• Verschillende groepen bestaande uit schoolkinderen waren aanwezig met 
voorbereide vragenlijsten. 

• Bezoekers gingen vaak af op visueel interessante of herkenbare woningen of wilden 
specifiek één woning zien van hun geliefkoosde universiteit. 

• Ook het Duitse team had veel bijval, waarschijnlijk vanwege het winnen van de 
vorige editie en de strakke architectuur van de woning.  

Het viel ons op dat de woningen ruwweg konden worden opgedeeld in volgende 
categorieën: 

• Vernaculair: een aantal teams leken veel aandacht te schenken aan het 
architecturale voorkomen van hun woning dat sterk de nadruk legde op de 
plaatselijke architectuur of bepaalde kenmerkende elementen zoals zadeldaken 
(Gable Home (fig. 1 links) van de Universiteit van Illinois, en de woning van de 
Universiteit van Minnesota (fig. 1 midden)), referenties naar landschapselementen en 
natuur (het BeauSoleil huis van de universiteit van Louisiana, Natural Fusion (fig. 1 
rechts) van Penn State, Meltwater solar house van Wisconsin-Milwaukee, het Silo 
House van Cornel University), en naar plaatselijk materiaalgebruik (Ohio House en 
Team Alberta House) 
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Figuur 1: Gable home, Minnesota house en Natural fusion 

• Architecturaal: teams die veel aandacht hadden besteed aan interessante 
architecturale vormen en voorkomen. (Curio House van Team Boston, de SEED 
[pod] (fig. 2 rechts) van de universiteit van Arizona, Refract House (fig. 2 links) van 
Team California en het North House van Team North) 
 

              

Figuur 2: Refract house en de SEED [pod] 

• Sociaal: teams die aandacht besteden aan sociale thema’s zoals betaalbaarheid 
(CASH van Team Puorto Rico en het Zerow house van Rice University (fig. 3 links)), 
toegankelijkheid voor ouderen (Interlock House (fig. 3 rechts) van Iowa State 
University) en rolstoelgebruikers (Show-Me house van Team Missouri) 
 

   

Figuur 3: Zerow house en Interlock house 

• Technologie: teams waarbij de technische kant en innovatieve systemen de 
aandacht trokken. (Sky blue house van Kentucky University (fig. 4 rechts) en Lumen 
House van Virginia Tech) Met de nieuwste en overvloedige aanwezigheid van 
zonnepanelen van het Duitse team met het Sur+ House (fig. 4 links) en een 
futuristisch ogende en ronddraaiende PV-dakconstructie van Team Barcelona. 
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Figuur 4: Sky blue house en Sur+ home 

Sommige opzichtige huizen trokken rijen bezoekers door hun curiositeit (bijvoorbeeld het 
SILO house van Cornel University (fig. 5)) maar bezaten amper architecturale kwaliteiten en 
waren technisch en ruimtelijk inefficiënt (lege dozen gevuld met elektronica en techniek). 
Anderen probeerden dan weer met een minimum aan middelen een simpel en oprechte 
woning te realiseren die functioneerde naar ruimte en klimaat. Naar conceptualisering 
hoorden we vele verschillende verhalen maar ruimtelijk vervielen de meesten toch in een 
oninteressante opdeling of grepen ze naar ingewikkelde opplooibare en uitschuifbare 
meubels als ‘functionele’ oplossingen. Ook naar technieken toe viel een uniformiteit van de 
markt op, enkel naar materialen was er een grotere diversiteit in opbouw en afwerking die 
voortkwam uit de verschillende herkomsten van de teams. 

 

Figuur 5: Silo House van Cornel University 

Zondag 11 oktober 2009: Na ‘s morgens nog enkele huizen bezocht te hebben, hebben we 
contact gelegd met onze professor die van Boston kwam. Die dag zelf hebben we met hem 
nog enkele huizen bezocht (de laatste die we nog moesten doen) en onze verdere planning 
uiteengezet.  
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Figuur 5: Het Pope Leighey House 

Maandag 12 oktober 2009: gingen we gezamenlijk naar het Pope-Leighey house, een 
Unsonian huis van Frank Lloyd Wright (fig. 5). Met de woorden “Een huis van redelijke kost 
is niet alleen Amerika’s belangrijkste architectonisch probleem, maar het moeilijkste 
probleem voor haar belangrijke architecten” zet de bekende architect zich in 1936 voor een 
uitdaging waar hij vele jaren mee zou worstelen. Zijn oplossing -het Unsonian huis- was een 
gezinswoning van bescheiden schaal en (relatief) betaalbaar, ontworpen voor het moderne 
gezinsleven in harmonie met de omgeving. Het Pope-Leighey house is een klassiek 
voorbeeld van dit type architectuur en van een midden 20ste-eeuws ontwerp. In 1939 werd 
de opdracht gegeven door de journaliste Loren Pope. Het Unsonian huis was een manifest 
van Wright’s geloof in een Amerikaans ontwerp voor de mensen, onbelast door 
architectuurtradities uit het verleden. Wright’s innovatief gebruik van 4 materialen (hout, 
baksteen, glas en beton) creëerde het gevoel van een grote, ruimere verblijfplaats, gemaakt 
in slechts 120m². In 1964 doneerde Mrs. Marjorie Leighey, de tweede eigenares van het 
huis, de woning en zijn inboedel aan the national trust for historic preservation. Gepland 
voor de sloop als gevolg van de uitbreiding van route 66 werd het huis verplaatst naar het 
terrein van Woodlawn. Het Pope-Leighey huis vertelt vandaag het verhaal van Frank Loyd 
Wrights innoverende ontwerpen voor betaalbare eengezinswoningen van bescheiden schaal 
en hoe twee families de woning aanpasten aan hun levensstijl. Ondanks er geen 
isolatiematerialen gebruikt werden roept de materialisering van het gebouw (vooral in hout 
en baksteen) een warme sfeer op waaraan de glaspartijen met verschillende patronen nog 
meehelpen als zij de zon verstrooien.  

Dinsdagmorgen 13 oktober 2009: gingen we naar Chesapeak Bay. Daar ligt het 
hoofdkwartier van de Chesapeak Bay Foundation: namelijk het Philip Merrill center geopend 
in 2001 (fig. 6). Het heeft een LEED PLATINUM certificaat voor z’n leidende functie in 
energetisch en natuurvriendelijk ontwerpen. De organisatie is opgericht om de baai te 
verdedigen en te conserveren. Hun visie bestaat erin de baai en z’n rivieren terug in goede 
gezondheid te krijgen wat resulteert in helder water, vrij van toxische vervuiling en met een 
gezonde zuurstofgraad. Natuurlijke filters zullen dan veerkrachtigheid aan het ecosysteem 
van de baai verlenen en dienen als waardevol habitat voor menigerlei diersoort.  
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Figuur 6: Philip Merril Environmental Center 

Het center zelf maakt gebruik van de vele groene concepten die voorhanden zijn zoals 
geothermische bronnen, regenwater opvang, compost toiletten, duurzame materialen, …, 
maar bevat in de conceptualisering van het gebouw toch enkele fouten. Zo past men in het 
noord-zuid georiënteerde gebouw een gebouwschil toe van goed isolerende SIP’s maar zet 
men het gebouw op ‘pilotis’ (parkeergelegenheid voor de zware pick-ups) en laat men de 
vloer volledig ongeïsoleerd. Een gevolg is dat de werknemers op het gelijkvloers allen met 
koude voeten zitten en dus zelf maar hun elektrische verwarmingsunit meebrengen. Een 
tweede punt is de locatie die enerzijds zeer mooi is, aan de baai gelegen op de oude 
funderingen van een voormalige bar, maar anderzijds is er in de verste verte geen spoor van 
openbaar vervoer te bekennen, waardoor men dus wel verplicht is met de auto te komen. 
Het gebouw zelf bestaat uit 2 verdiepen van hoge landschapskantoren waardoor veel van 
de warmte tegen het plafond hangt wat weinig aangenaam is voor de gebruikers. Een ander 
probleem waren de vele harde oppervlakken (zoals de verglaasde zuidgevel) die zorgden 
voor teveel geluidsreflectie waardoor men ‘white noise generators’ moest ophangen. Als 
laatste vernoemen we nog de zonnepanelen die de helft van de tijd in de schaduw lagen 
door de constructie van de zonnewering. 

Woensdag 14 oktober 2009: was de Solar Decathlon gesloten voor jurytesten en 
bezochten we de vele musea en monumenten die overvloedig aanwezig zijn om en rond de 
Mall.  

Woensdagavond werd de terugreis naar België ingezet. 

1.3 Inhoudelijke bespreking van de Solar Decathlon 2009 

Hierna volgt een beknopte inhoudelijke bespreking van de 20 woningen. 

1.3.1 Bouwkosten per woning 

De bouwkosten per woning tijdens de Solar Decathlon 2009 varieerden sterk en waren 
afhankelijk van de gebruikte technologieën en de doelgroep waarvoor ze ontworpen waren. 
De bouwkosten varieerden van ongeveer $200.000 tot meer dan $800.000. Het is echter 
belangrijk te onthouden dat deze huizen uniek waren, vaak met zeer recente technologieën. 
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Als ze in massa zouden geproduceerd worden zoals de meeste residentiële woningen in de 
Verenigde Staten, zouden de totale kosten aanzienlijk lager zijn. 

De bouwkosten voor alle Solar Decathlon 2009 huizen vind je in figuur 7 hieronder. 

 

Figuur 7: Geschatte Constructiekost van de Solar Decathlon 2009 teams 

1.3.2 Hoe de bouwkosten werden bepaald: 

De schattingen van de bouwkosten werden gemaakt door een bedrijf dat gespecialiseerd is 
in ramingen, ingehuurd door de National Renewable Energy Laboratory. De projectleider 
voor deze taak was een gecertificeerde professionele schatter. 

Deze schattingen: 

• Zijn nauwkeurig tot op +/- 20% en hebben een betrouwbaarheidsniveau van 90%. 
• Zijn gebaseerd op en overeenkomstig met het ontwerp gepresenteerd in de 

documenten (Dat wil zeggen, de constructie tekeningen en project handleiding.) 
ingediend op 2 juni 2009.  

• Slaan op de daadwerkelijke prototypes. (Dat wil zeggen het volledige huis en al de 
componenten die geïnstalleerd zijn op de site.) 

• Stellen Amerikaanse nationale gemiddelde grondstofprijzen, arbeidskrachten en 
materieelkosten voorop. 

• Zijn gegenereerd voor een bouwheer die één enkele woning wil bouwen. (Geen 
ontwikkeling met meerdere woningen). 

  

$-

$100,000 

$200,000 

$300,000 

$400,000 

$500,000 

$600,000 

$700,000 

$800,000 

$900,000 



12 

1.3.3 Hoogtepunten en innovaties per team 

Cornell University  

• De woning is opgebouwd rond een centrale kern met daarin alle technische 
systemen. 

• Elektrische energie wordt geproduceerd met behulp van 40 zonnepanelen die 8 kW 
nominaal opleveren.  

• Thermische energie wordt verzameld door een systeem van 30 vacuümbuis 
collectoren (SunMaxx U-30 vacuümbuis collectoren) gemonteerd op de zuidkant van 
twee cilinders van de woning. Deze zorgen voor de primaire warmtevoorziening. 

• De buitenkant van het huis bestaat uit gegolfd Corten staal. Koperen leidingen die 
achter het gevelmateriaal lopen, worden verwarmd door geleiding. Deze verwarmen 
vervolgens het water van de boiler. Dit systeem zorgt voor een schakeling tussen de 
verwarming en de koeling en zorgt voor verkoeling met behulp van een ‘reverse-
cyclus chiller’. 

• Automatische variabele lucht volume (VAV) regelaars in de luchtkanalen reguleren in 
elke module de temperatuur door het aanpassen van de luchtstroom in de leidingen. 

• Een controlesysteem controleert en analyseert alle informatie afkomstig van elk 
systeem en elk relais signaliseert heen en weer voor controle en automatisering. 
Industriële sensoren en apparatuur zorgen voor feedback, die verstuurd wordt naar 
een centrale server. Informatie kan worden weergegeven op diverse apparaten in het 
huis, zoals de computer, televisie of touch-screen-panelen, alsook op afstand via 
een beveiligde internetverbinding.  

Iowa State University  

• Een systeem van automatische louvres dat de zon volgt, kantelt de lamellen om 
ongewenste zonnewarmte te beperken. Systemen zoals deze worden over het 
algemeen enkel gebruikt in veel grotere installaties.  

• Een ontvochtigingssysteem met een vloeibaar droogmiddel (gebruikt om de 
vochtigheidsgraad te beheersen) is geïntegreerd in het  HVAC-systeem en wordt 
door de computer gecontroleerd en gestuurd.  

Penn State  

• Green Roof Integrated PV's, bestaande uit donkerblauwe thin film cellen gevormd 
rond een cilinder, vangen meer zonlicht gedurende de dag in vergelijking met 
traditionele platte panelen. Er zijn openingen tussen de cilinders zodat zonlicht en 
water bij de planten  kan. Tegelijkertijd zorgt dit ook voor koeling van de PV-cellen 
waardoor het gemiddelde rendement hoger blijft. 

• De noordgevel is voorzien van een groenmuur van planten en kruiden. 
• Het team ontwikkelde een systeem van thermisch opslag dat gebruik maakt van 

waterzakken onder de hardhouten vloer. Dit zonnethermisch warmwatersysteem 
werkt zonder pomp dankzij de thermische eigenschappen van water. 
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Rice University  

• Het ZEROW House is georganiseerd rond twee kernen. De natte kern huisvest alle 
systemen die te maken hebben met water en energie. Het plaatsen van mechanische 
en sanitaire installaties in een centrale locatie en de koppeling daaraan van de 
keuken, badkamer, wasmachine, HVAC, elektrische en zonne-energie systemen, 
helpt de kosten te verlagen en de benodigde materialen voor zowel installatie als 
onderhoud van mechanische- en afvoersystemen te beperken. 

• De "lichtkern" fungeert als de primaire bron voor daglichttoetreding in het huis, 
verbetert de natuurlijke lichtinval en ventilatie, en kan dienen als uitbreiding van de 
leefruimte. 

• Een groenmuur aan de verandazijde van het huis bevat verschillende variëteiten van 
inheemse planten, bedoeld voor een zuidoostelijke oriëntatie. Het team selecteerde 
zorgvuldig planten die bloeien in verschillende seizoenen. De groenwand vermijdt 
oververhitting in de zomer.  

Team Alberta (Universiteit van Calgary, SAIT Polytechnic, Alberta College of Art + 
Design, Mount Royal College)  

• Een programmeerbaar controlesysteem past automatisch de zonnewering, 
verlichting, en mechanische systemen aan en kan zelfs bellen naar de bewoner als er 
problemen zijn. 

Team Boston (Boston Architectural College, Tufts University)  

• Een systeem volgt het energiegebruik in real-time, zodat huiseigenaren 
aanpassingen kunnen doen die hun energiefactuur -en zo hun milieu-impact- 
verminderen. Het systeem biedt ook directe informatie door middel van zichtbare 
feedbacksystemen in het huis.  

• Curio.House heeft met water gevulde elementen aan de binnenzijde van de ramen 
die fungeren als thermische massa. De ramen vangen de warmte van de zon tijdens 
de dag op en geven dan langzaam ‘s nachts warmte vrij. Zonnewering bepaalt 
hoeveel warmte in het huis komt.  

• Een 6,4-kW fotovoltaïsch systeem maakt gebruik van micro-inverters op elk paneel 
voor flexibiliteit in het repareren, vervangen, wijzigen en uitbreiden van het systeem.  

Team California (Santa Clara University, California College of Arts)  

• Refract House is een gebogen koker dat het binnenvallen van de zon in het huis 
controleert. De koker is gewikkeld rond een centrale binnenplaats en is in wezen op 
drie plaatsen geplooid, wat resulteert in modules voor de woonkamer, de keuken en 
de slaapkamer en badkamer.  

• De twee uiteinden van het huis zijn overkragend, waarbij het ene uiteinde over een 
vijver met regenwater hangt en het andere boven de grond zweeft. 

• Het huis beschikt over een speciaal dak, waar zonnepanelen hoog boven het dak 
zijn geplaatst en de verbinding met de wanden gemaakt wordt met een 
weersbestendige huid. Het systeem maakt het mogelijk een koelende luchtstroom te 
creëren en bezonning van het dak te voorkomen. Op deze manier wordt ook de 
levensduur van het dak verlengd. 
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Team Missouri (Missouri University of Science & Technology, University of Missouri-
Columbia)  

• Het Show-Me Huis is gebaseerd op een modulair grid van drie op drie meter zodat 
het ontwerp eenvoudig te bouwen was en het interieur en exterieur vlot in elkaar 
overlopen.  

• Het team ontwikkelde een hybride automatisering- en energiemanagement-systeem, 
genaamd Chameleon. Touchscreens in de slaapkamer en aan de hoofdingang 
controleren veel functies, waaronder HVAC, verlichting, ramen en zonnewering, 
home entertainment, huishoudelijke apparaten en  monitoring van elektrisch 
verbruik.  

Team Ontario/BC (Universiteit van Waterloo, Ryerson Universiteit, Simon Fraser 
University)  

• North-House combineert horizontale zonnepanelen met verticale die beter de 
laagstaande zon vangen in Noordelijke gebieden. 

• De woning is ontworpen met een aanpasbare gevel. Sterk geïsoleerde ramen van 
vloer tot plafond worden beschermd van de zon door een louvresysteem aan de 
buitenkant. 

• Met een uniek besturing- en interfacesysteem kunnen gebruikers op eenvoudige 
wijze het huis bedienen en het binnenklimaat onderhouden.  

Team Duitsland (Technische Universität Darmstadt)  

• Het éénkamerconcept maakt het mogelijk de hele ruimte te conditioneren met lucht 
door een eenvoudig distributiesysteem.  

• De gebouwenveloppe maakt gebruik van uiterst efficiënte thermische isolatie 
namelijk VIP’s. 

• Er zijn PV modules geïnstalleerd op de gevel en op het dak om meer energie te 
verzamelen dan nodig is om in het huis te wonen. Er werden twee soorten gebruikt: 
monokristallijn silicium op het dak (18% efficiëntie) en thin-film CIS cellen (11% 
rendement). Deze cellen hebben een lager rendement, maar ze hebben minder 
problemen met stijgende temperatuur en hebben betere prestaties bij bewolkt weer.  

• Het verwarming-, koeling- en warmwatersysteem maakt gebruik van een 
omkeerbare warmtepomp. Er is mechanische ventilatie met warmteterugwinning en 
koeling via ontvochtiging. 

• Voor de vermindering van de verwarmings- en koellasten, werden phase change 
materials (PCM) geplaatst in de gipsplaten van de muren en in het koelsysteem in 
het plafond. Deze buffers dempen temperatuurpieken zowel in de winter als in de 
zomer. 
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Team Spain (Universidad Politecnica de Madrid)  

• Een pivoterend groot vlak met zonnepanelen en zonnecollectoren staat bovenop het 
dak van de woning. 

• Verschillende soorten sandwichpanelen in de gevel bestaan uit panelen met hoge 
thermische weerstand, panelen met BIPV’s in het glas en panelen met een 
luchtkamer tussen twee ramen.  

Ohio State University  

• Een Trombe wall met water in plaats van een vaste massa, laat het licht nog in de 
ruimte 

• De woning gebruikt Bifacial Fotovoltaïsche panelen die 6,84 kW nominaal opleveren 
bestaande uit 36 190-W Sanyo PV Bifacial elementen. 

• Een sterk reflecterende dakbedekking vermindert de koelbelasting in de 
zomermaanden.  

• Drie mini-split warmtepompen worden gebruikt voor koeling en verwarming.  
• Een domotica systeem houdt toezicht en stuurt verlichting, apparaten, HVAC en de 

PV-installatie. Het domotica systeem is gebaseerd op de BuildingLogiX ™-interface. 

 

Figuur 8: Principeschets werking Trombe Wall 

De Universiteit van Arizona  

• Een muur van water zorgt voor warmteopslag tijdens de dag en verwarmt het huis     
’s nachts (fig. 8). 

• De zonnepanelen op het dak kunnen draaien om de energieopbrengst te 
optimaliseren, ongeacht de geografische locatie.  

• De structurele zuidelijke muur en het dak zijn gemaakt van een doorlopend blad van 
laser-gesneden en gevouwen staal. 
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Universidad de Puerto Rico  

• Het L-vormig ontwerp van het huis vergemakkelijkte het transport van Puerto Rico 
naar Washington. 

• Vacuümbuis zonnecollectoren worden gebruikt om water op te warmen. 

Universiteit van Illinois in Urbana-Champaign  

• Het huis is gebouwd volgens de Passief Huis Standaard. 
• Een ventilatiesysteem met warmteterugwinning zorgt voor kleinere 

ventilatieverliezen. 
• Het structureel systeem is gemaakt van gelamineerd bamboo onder de naam 

"Lamboo", een snelgroeiende hernieuwbare grassoort die 10 keer sterker is dan 
normaal structureel hout.  

• Het PV-systeem bestaat uit 40 panelen die op het zuidelijk dak tot 6 kW DC 
vermogen opbrengen. Elk rek wordt aangesloten op een omvormer SunPower 
5000m.  

• De schil van het huis is zwaar geïsoleerd en de ramen zijn vooral gericht op het 
zuiden om zonnewinsten tijdens de winter te maximaliseren. Het aantal ramen in 
andere gevels werd beperkt. 

Universiteit van Kentucky  

• Het team ontwierp een geïntegreerd besturingssysteem dat temperaturen registreert, 
rekening houdt met weersvoorspellingen, communiceert hoe energie wordt gebruikt 
en de huiseigenaar adviseert hoe prestaties van systemen te optimaliseren. 

• De speciaal ontworpen lucht-water warmtepomp verwarmt warm water, zelfs 
wanneer de temperaturen buiten rond het vriespunt liggen... 

• Het HVAC-systeem bestaat uit een high-efficiency reverse-cyclus chiller 
gecombineerd met een kleine thermische opslagtank om warm water te voorzien 
voor vloerverwarming en koud water voor airconditioning en ontvochtiging. 

• Het PV rek kan worden gekanteld om in te spelen op de zonnestand op 
verschillende locaties en zo een maximum aan energie op te wekken.  

Universiteit van Louisiana in Lafayette  

• De veranda is voorzien van een NanaWall deur systeem, ontworpen door het team, 
dat 360 graden kan draaien om de ruimte naar buiten te openen zodat het huis 
passief gekoeld kan worden. Dit systeem kan ook langs binnen geopend worden 
zodat de veranda deel wordt van de binnenruimte wat resulteert in een grotere 
leefruimte. 

• De woning bevat ontwerpbeslissingen gebaseerd op orkaanbestendigheid zoals 
schuifbare louvres aan de ramen op het zuiden en  structureel versterkte SIP’s als 
bouwenveloppe. Een thermisch zonnecollectorsysteem in het dak van de veranda 
heeft een dubbele taak: enerzijds zorgt het voor schaduw en anderzijds voorziet het 
warm water. 

• Alle deuren en ramen hebben ‘eco-shades’ die mensen in staat stellen om van 
binnen naar buiten te zien maar niet van buiten naar binnen. Gemotoriseerde 
muskietnetten kunnen naar beneden rollen en hebben 2 functies, namelijk als UV 
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scherm en als privacyscherm. De gevelbekleding van Beausoleil is een regendicht 
systeem dat lucht toestaat te circuleren tussen de gevelbeplating en de muur, zo 
wordt oververhitting door de bouwschil geminimaliseerd en wordt de ruimte tussen 
de gevelbekleding en de structuur geventileerd.  

Universiteit van Minnesota  

• Het huis maakt gebruik van zo veel mogelijk passieve zonnewinsten en zorgt voor 
een luchtdichte enveloppe die het ontsnappen van warmte tegengaat. 

• Vlakkeplaat zonnecollectoren leveren warm water voor de vloerverwarming in de 
winter en herladen een innovatief systeem van droogmiddel voor ontvochtiging in de 
zomer. 

• Een PV-systeem bestaande uit traditionele op het dak gemonteerde PV-panelen en 
translucente bifacial PV-panelen bevat verschillende omvormers voor de 
verschillende soorten PV-panelen en oriëntaties. Met dergelijk ontwerp zetten 
panelen die minder produceren geen rem op degene die veel produceren. 

• Er is geïntegreerde fotovoltaïsche beglazing voorzien aan de oostkant van de 
zuidelijke muur, waardoor het licht gebruikt voor natuurlijke verlichting ook 
elektriciteit kan genereren. 

• Ramen hebben driedubbele beglazing met coatings en zijn gevuld met een inert gas 
om warmteverlies door convectie te minimaliseren. 

• Dakoversteken en lamellen op het oosten verminderen directe zoninstraling door het 
oostelijk keukenraam. 

Universiteit van Wisconsin-Milwaukee  

• Door een speciaal wandsysteem ontstaat er meer ruimte voor isolatie waardoor 
warmteverliezen beperkt kunnen worden. 

• In plaats van de PV-panelen te integreren in het dak, verheffen de panelen zich om 
zich zo te onderscheiden als een belangrijke component van het project en de 
algehele vormgeving. 

Virginia Tech  

• Lumenhaus biedt een demonstratie van interactieve architectuur. Alle systemen van 
verwarming, koeling, PV, en zelfs de schuivende wandpanelen worden gestuurd 
door de huiscomputer. Deze ontvangt en interpreteert weerdata en het systeem kan 
ook bediend worden door een iPhone. 

• Beweegbare wandsystemen van isolerende panelen en louvreschermen zijn 
verantwoordelijk voor het inperken van de verwarming en koeling. Schuifdeuren van 
polycarbonaat gevuld met nanogel kunnen open of dicht schuiven voor 
respectievelijk ventilatie of warmtewinsten. 

• Als onderdeel van het muursysteem voorzien de schermen in: natuurlijke 
daglichttoetreding, beschaduwing en ventilatie, terwijl de roosters de zon blokkeren 
om oververhitting te voorkomen. 

• Het huis beschikt over een 10cm dikke betonvloer die gebruikt wordt als thermische 
massa. 
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• De geothermische warmtewisselaar is in wezen een grote plas water die zich 
manifesteert als een sfeervolle vijver. 

1.4 Bevindingen en conclusies 

Na onze intense studiereis en menig uren aanschuiven om alle woningen te bezoeken, 
kunnen we enkel beamen dat deze reis uiterst nuttig was voor onze ‘proposal’. Het fysiek 
beleven van de woningen en het evenement in zijn geheel gaf ons een beter inzicht in de 
woningen, de organisatie, en de media-aandacht rond het evenement. We waren onder 
andere verrast door het groot aantal bezoekers en hun grote interesse. Maar ook werden 
ons meer praktische zaken duidelijk inzake de relatie en communicatie naar het publiek toe: 

• Het is belangrijk de aanschuivende mensen te informeren om zo de wachttijd 
aangenaam en nuttig te maken. 

• ‘Branding’ van teams en hun woning is zeer belangrijk naar het publiek toe om hen 
te overtuigen naar je woning te komen kijken 

• Het is belangrijk dat er voldoende aandacht wordt besteed aan terras, 
buitenomgeving, en vegetatie, waarbij er getracht wordt om een zo interessant 
mogelijk parcours voor de aanschuivende rij mensen te voorzien (informatie, 
zitmogelijkheden, vegetatie, schaduwplekken). Dit mag echter niet vervallen in 
pretpark gewijs aanschuiven en moet gebeuren naar de geest van de woning. 

• Het publiek is gevarieerd, van groepen met schoolkinderen, universiteitsstudenten, 
oudere mensen,tot bouwgrage koppels. Elk hebben ze hun eigen interesses, 
sommige mensen hadden bijvoorbeeld meer aandacht hadden voor het interieur, 
sfeer en meubels, technieken,… 

• Het rondleiden van kleinere groepen in een woning is interessanter dan één lange 
mensenstroom. Hierdoor kan informatie gerichter worden overgebracht en wordt de 
ruimtelijkheid van de woning beter aangevoeld, het contact tussen publiek en 
teamleden verloopt ook persoonlijker. 

De reis leverde ook de nodige contacten op met deelnemende teams waarvan we de 
proposal’s nadien kregen toegestuurd. Dit hielp ons bij het opstellen van onze eigen 
proposal. Ook kregen we ter plaatse interessante tips en ervaringen van verschillende 
teamleden, waaronder de manier waarop de teams waren samengesteld. 

Enkele zaken die ons in het algemeen opvielen: 

• Er werd weinig gebruik gemaakt van passieve technieken om de energievraag van 
de woningen te beperken. 

• PV-panelen werden slechts zelden geïntegreerd of esthetisch ingepast in de 
architectuur van de woning. 

• Over het algemeen waren de woningen duur en niet afgestemd op de vraag naar 
betaalbare woningen. 

• Er was weinig interactie van het publiek met de technieken. Men mocht nergens op 
schakelaars drukken of domotica in actie zien, aangezien dit energie zou verbruiken 
en negatief zou zijn voor de wedstrijd 

• De afwerkinggraad van de woningen verschilde sterk 
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2 ANALYSE VAN DE VERSCHILLENDE SOLAR DECATHLON EDITIES 

2.1 Technische en technologische evoluties 

Een tabel met de verschillende deelnemers en gebruikte technieken overheen de 4 
edities vindt men terug in bijlage 1A. 

2.1.1 Koeling 

Het gebruik van koelsystemen vinden we in alle edities terug. 

In de SD 2002 maakte men gebruik van een beperkt aantal koelsystemen, namelijk de ‘split 
system heat pump’ en ‘watersource heat pump’ die het meest voorkomen (elk 40%). 
Daarnaast zijn er nog een paar enkelingen die gebruik maken van een ‘split system AC’ en 
een ‘liquid desiccant’. De koeling gebeurde telkens door mechanische luchtventilatie. 

In de SD 2005 gebeurt de koeling bij iedereen nog steeds door ventilatie met of zonder 
extra luchtkanalen, alleen Rhode Island maakt gebruik van stralingspanelen. Het gamma 
van koelsystemen is echter wel enorm uitgebreid en bijna geen twee teams gebruiken 
hetzelfde type unit. Wat wel opvalt is dat er maar één à twee deelnemers een warmtepomp 
gebruiken tegenover de helft in 2002, en dat er meer ontvochtigers gebruikt worden. 

In de 2007 editie worden de systemen efficiënter. De systemen worden ook ingewikkelder 
naar conceptualisering toe, aangezien verschillende technieken zoals ontvochtiging, 
warmtepompen en warmteterugwinning moeten worden samengebracht. Sensoren en 
intelligente software doen hun intrede bij de klimaatregeling. 

Qua technieken is de 2009 editie gelijkaardig met de editie van 2007 maar de sturing van de 
gecompliceerde systemen gebeurt nu veelal volautomatisch met monitors waarop men alle 
informatie kan aflezen. 

2.1.2 Verwarming 

Ook het gebruik van verwarmingssystemen vinden we in alle edities terug. 

In de SD 2002 worden de systemen voor koeling ook grotendeels gebruikt voor de 
verwarming waaronder 35% ‘water source heat pump’, 35% ‘split system heat pump’ en 
21% ‘solar thermal space heating’. De warmte wordt dan verdeeld door vloerverwarming of 
mechanische luchtventilatie, deze 2 systemen komen voor in gelijke mate. 

In de SD 2005 zijn de principes voor verwarming grotendeels dezelfde, ondanks er meer 
verschillende types zijn. Een bijkomend systeem is het ‘electric heating element’ dat zich in 
beperkte mate (27%) manifesteert. De verdeling van enerzijds lucht als medium en 
anderzijds straling via vloerverwarming of stralingspanelen.gebeurt fifty-fifty  

Bij de SD 2007 schakelen vele teams over op stralingswarmte die gevoed wordt door 
warmtepompen. Net zoals bij koeling is het complexer worden en monitoring van de 
systemen ook hier een feit. 

In de 2009 editie breekt de combinatie van een warmtepomp met solar thermal volledig 
door, en werkt iedereen met een enkelvoudig of gecombineerd systeem. Voor de verdeling 
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van de warmte kiezen de teams evenredig tussen straling of mechanisch geventileerde 
lucht. 

2.1.3 Ventilatie 

Over de ventilatie systemen van de SD 2002 is er weinig info beschikbaar, we hebben enkel 
weet van Colorado en Maryland, zij werkten met warmteterugwinning. 

In de SD 2005 gebruikt er 50% WTW, 45% ‘exhaust fans’ en één team maakt gebruik van 
natuurlijke ventilatie aan de hand van een zonneschoorsteen (fig. 9). 

 

Figuur 9: Werking Solar Chimney 

Zowel in de 2007 en 2009 editie gebruiken alle team WTW, enkelen proberen dit systemen 
nog te combineren met natuurlijke ventilatie. 

2.1.4 PV systemen 

In de SD 2002 werd er grotendeels met monokristalijne Silicium (mSi) panelen gewerkt. 
Twee deelnemers waagden zich reeds aan de thin film technologie. Bij thin film valt het wel 
op dat er veel meer modules geplaatst moeten worden om evenveel te kunnen opwekken 
als bij een beperkt aantal mSi-panelen. Gemiddeld gebruikte men 45 modules van elk 150W 
en de gemiddelde PV capaciteit stond op 5,8 kW. 

In de SD 2005 hadden de mSi-panelen nog steeds het grootste aandeel, 90% versus 10% 
voor amorf Si. Gemiddeld werden er wel minder modules gelegd (35 stuks) die meer 
opbrachten (190W), waardoor men op een gemiddelde capaciteit van 6,6kW kwam. 

In de editie van 2007 hebben de mSi-panelen nog steeds het grootse aandeel, de thinfilm 
technologie wordt enkel gebruikt in glas (BIPV) als gedeeltelijke beschaduwing. De 
gemiddelde opbrengst verhoogde naar 7,7 kW. 
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Figuur 10: Overzicht van de soorten en rendmenten van PV-technologieën 

In de SD 2009 merken we dat er meer en meer gebruik gemaakt word van de thinfilm 
technologie, deze wordt vooral toegepast in combinatie met mSi of deze zit in nieuwe 
innovatieve systemen zoals sunhunters en zonne-leien. De trend van een verhoging van de 
opbrengst zet zich ook hier door en bedraagt nu 8,3 kW. Een overzicht van PV 
technologieën is afgebeeld in figuur 10. 

2.1.5 Energie opslag 

Zowel in de SD 2002 als in de editie van 2005 maakt men gebruik van loodzuur batterijen, 
de omzetting van de elektriciteit gebeurde door inverters voor het hele systeem. Een 
opzienbarende innovatie was wel dat New York Institute of Technology geen gebruik 
maakte van loodzuur batterijen maar van een waterstof brandstofcel. De waterstof werd 
opgewekt via elektrolyse van water, de elektriciteit hiervoor werd geleverd door de PV 
installatie. 

Over de energieopslag hebben we voor de 2007 editie weinig informatie, maar de loodzuur 
batterijen schijnen te overheersen en het gebruik van een brandstofcel werd door de 
regelgeving verboden. 

Vanaf de SD 2009 editie konden de teams hun overtollige energie op een ‘mini grid’ steken 
waardoor energieopslagsystemen overbodig worden. 

2.1.6 Systemen voor warm water 

Doorheen de edities zijn er maar 3 types die succesvol toegepast zijn, namelijk de 
warmtepomp als systeem dat geen gebruik maakt van de zon, de ‘flat plate collector’ en de 
‘evacuated tubes’ als thermische zonnesystemen.  
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Figuur 11: Werking evacuated tube 

In de SD 2002 werd er voor 55% gebruik gemaakt van ‘evacuated tubes’ en voor 45% van 
‘flat plate collectors’. 

 

Figuur 12: opbouw flat plate collector 

In de editie van 2005 werd het overgewicht van de ‘evacuated tubes’ nog groter en steeg 
naar 95%, de resterende 5% waren de deelnemers die enkel een warmtepomp gebruikten 
(gecombineerde systemen kwamen ook voor). 

De systemen voor de waterverwarming blijven in de 2007 en 2009 editie gelijkaardig aan de 
voorgaande edities. In de 2007 editie hebben de ‘evacuated tubes’ samen met de 
gecombineerde systemen met warmtepompen het grootste aandeel. In de 2009 editie zien 
we wel dat de ‘flat plate collectors’ terug wat ingang vinden doordat ze goedkoper en 
robuuster zijn. Figuur 11 ilustreert de werking van ‘evacuated tubes’ en figuur 12 toont de 
opbouw van een flat plate collector. 

2.1.7 Gebouwenveloppe 

In de SD 2002 waren er 3 constructie systemen: SIP’s, een houten frame en een stalen 
frame. Respectievelijk werden ze voor 50%, 14% en 36% toegepast. De isolatietypes 
varieerden tussen glaswol en verschillende soorten foam, exacte informatie hebben we 
hierover niet. 

Dezelfde constructie systemen werden toegepast in de 2005 editie, daar waren 66% SIP’s, 
16% houten frames en 18% stalen frames. Als isolatie werd in 60% van de gevallen 
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geëxpandeerd polystyreen gebruikt, de resterende 40% werd ingevuld door minerale wol, 
glaswol, rotswol en  het innovatief gebruik van aerogel (zie figuur 13 hieronder). 

 

Figuur 13: Aerogel 

Zowel in de 2007 en de 2009 editie worden er zeer diverse constructiesystemen gebruikt die 
combinaties zijn van de verschillende types, het aandeel in SIP’s is wel gedaald. Als isolatie 
worden vooral verschillende soorten foam gebruikt die door het ecologische bewustzijn 
meestal op biologische basis zijn. 

2.1.8 Conclusie 

Uit de tendensen die we hier hebben beschreven kunnen we besluiten dat de evolutie van 
de technieken niet stilstaat en dat er steeds betere, zuinigere en efficiëntere systemen 
bestaan die door informatisering en intelligente software ook overzichtelijk en eenvoudig 
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bestuurd kunnen worden. Een goede conceptualisering is hier wel uitermate belangrijk om 
deze energie-efficiëntie te kunnen benutten en een minimum aan systemen nodig te hebben 
aangezien deze systemen ook energie nodig hebben om te functioneren.  

Een goede conceptualisering van de woning zelf ontgaat de meeste teams, de technische 
systemen zitten uitermate goed in elkaar maar ze gaan teveel uit van de zelfsprekendheid 
van deze systemen. Het ontwerp wordt niet aangepast om deze systemen te beperken of 
men denkt gewoonweg niet aan de inkrimping van de technische systemen. 

De PV systemen volgen de technieken die op de markt zijn (wat ook verplicht is door de 
regelgeving) en men ziet weinig innovatieve toepassingen (enkel PV’s geïntegreerd in de 
ramen komen af en toe voor). Enkel het Duitse team heeft BIPV toegepast (2007 en 2009). 

Tegenover de technische aspecten worden de enveloppes van de huizen, die eigenlijk een 
zeer belangrijk aspect vormen van de woning, amper besproken zodat de bezoekers 
eigenlijk niet op de hoogte gebracht worden van het belang van een goede gebouwschil. De 
constructie speelt vooral in op de snelle constructietijd die moet gehaald worden en waarbij 
dus een makkelijke montage mogelijk moet zijn. Naar materialen toe groeit het ecologisch 
bewustzijn (zoals in de rest van de wereld) maar aangezien het een “SOLAR” Decathlon is 
worden er geen uitgebreide studies naar de ingebedde energie van een constructie gedaan. 

2.2 Transport en opbouwmethoden met de SD 2002 als voorbeeld 

Het merendeel van de teams gebruikte generatoren voor montage en demontage. Het 
Crowder College-team was de opmerkelijke uitzondering. Het gebruikte uitsluitend 
hernieuwbare energiebronnen tijdens de bouw van haar huis op campus en tijdens de 
montage en demontage op de Mall. Het team deed dit met een draagbaar, op een 
aanhangwagen gemonteerd, 640W PV-systeem. Uiteindelijk gebruikte Crowder tijdens de 
competitie, net als alle andere teams, een PV-systeem op het dak. 

Informatie over het transport, montage en demontage was vereist in het 'Definitief 
Ontwerp'-rapport. De plannen die de organisatoren ontvingen varieerden in detail. 

De universiteiten van Texas in Austin en Maryland dienden de meest gedetailleerde en 
complete plannen in. Die plannen bespraken individueel alle voertuigen van het team,voor 
wat en wanneer ze gebruikt werden. Texas zorgde zelfs voor diagrammen die aangaven 
waar de lading werd geplaatst in de trucks. 

Alle 2002 Solar Decathlon teams moesten hun huizen per vrachtwagen transporteren. Het 
huis van de Universiteit van Puerto Rico moest per boot naar het vasteland worden vervoerd 
en verhuisde daarna per vrachtwagen naar de Mall. Alle teams, buiten twee (de Universiteit 
van Virginia en de Universiteit van North Carolina in Charlotte), vervoerden hun huizen in 
meerdere, voorgemonteerde onderdelen (bv. een keuken of woonkamer gedeelte met 
wanden, vloer en een dak) of in panelen (bv. een noordelijke muur). De meeste delen van de 
huizen en ten minste de wandpanelen van één team (Delaware) waren oversized ladingen, 
hetzij in termen van afmetingen of gewicht. In totaal waren er 75 vrachtwagens waarvan 23 
oversized. 

Verschillende teams, met name de Universiteit van Texas in Austin, gebruikten 
conventionele aanhangwagens. De conventionele grootte is meestal 2,6 m breed, maximum 
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4,1 m hoog, 24,3 m lang, en 36.287 kg totaal gewicht. Iets  buiten deze afmetingen of boven 
dat gewicht wordt beoordeeld als oversized. Wat wel of niet oversized of te zwaar is en 
wanneer deze ladingen kunnen reizen, varieert van staat tot staat. Het District van Colombia 
laat oversized trucks alleen tussen 22:00 en 6:00 uur toe in de stad wanneer het verkeer 
mindert. De meeste teams kwamen dus tussen 22:00 en 6:00 uur aan op de Mall. 

2.2.1 Opbouwmethoden 

De teams gebruikten vier belangrijke methoden om hun huizen op de Mall te lossen. 
Methoden 2 en 3 vereisten het gebruik van een vrachtwagen met een gemonteerde kraan. 

Methode 1, Stick-Build en assembleren van panelen op de site.  

Vier van de teams, de Universiteit van Texas in 
Austin, Carnegie Mellon, Universiteit van Delaware, 
en Texas A & M Universiteit, arriveerden met al hun 
bouwmaterialen ongemonteerd en sommige in de 
vorm van paneelsecties (fig. 14 & 15). Materialen en 
apparatuur werden uitgeladen uit de vrachtwagens 
op de teams site op de Mall, of werden recht uit de 
vrachtwagens gebruikt.  

De Universiteit van Texas in Austin voorzag op maat 
gemaakte dollies en takels om voorgesneden 
panelen met de hand te plaatsen. De ophef-
mechanismen werden ook geïntegreerd in de 
structuur van het huis, zodat montage boven het hoofd van de dakelementen kon gebeuren 
zonder kranen of heftrucks. Het aantal onderdelen was hoog, maar toch bouwde het team 
zijn huis binnen de toegewezen aantal dagen en zonder gebruik van een kraan. 

Carnegie Mellon maakte in het algemeen gebruik van assemblage van panelen maar het 
"tech-pod" gedeelte van het huis, waarin alle mechanische systemen zaten, vereiste een 
heftruck om het op de site te plaatsen. Het team gebruikte ook een heftruck voor de secties 
hoog boven de grond en de secties van het dak. (Carnegie Mellon had een huis met twee 
verdiepingen en was de grootste huis op de Mall in 2002.)  

De Universiteit van Delaware  maakte gebruik van een vrachtwagen met een gemonteerde 
kraan om de paneelsecties (muren dak en vloer) van het huis te installeren. De bouw werd 
ten minste een dag vertraagd doordat de voorgemonteerde vloer van de vrachtwagen viel. 

Figuur 14: SIP’s, PV-panelen en andere 
onderdelen van de Universiteit van Texas 
in Austin. 
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Figuur 15: enkele woningen in opbouw 

Texas A & M University leverde de bouwmaterialen op een vrachtwagen, en het meeste van 
het hout werd ter plaatste versneden volgens de bouwtekeningen. Deze bouwmethode is 
typerend voor residentiële woningbouw in Amerika. Het team, soms zo weinig als twee 
personen, assembleerde het huis binnen de vereiste termijn.  

Methode 2, Drive-On, Off the Drive-Lot 

De Universiteit van Virginia (fig. 16), Virginia Tech, 
Universiteit van Noord-Carolina in Charlotte, 
Universiteit Missouri-Rolla (fig. 16), Tuskegee, en 
Auburn Universiteit gebruikten allen een methode 
van opbouw die vergelijkbaar is met die van 
modulaire woningbouw om een huis te plaatsen op 
een betonplaat.  

Het huis kan in één of in meerdere secties komen, die 
worden samengevoegd tot een woning. De secties 
zijn gemonteerd op assen en wielen die op hun 
plaats blijven of waarvan de wielen worden 
afgenomen. Als de assen en wielen op hun plaats 
blijven, werden deze weggewerkt met decoratieve 
plinten.  

In het geval van Virginia en UNC Charlotte kwam het 
huis in één sectie. In het geval van Tuskegee, Auburn 
(fig. 18), en Virginia Tech kwam het in twee delen. In 
het geval van Rolla kwam het huis in drie delen. Voor 
alle teams die deze methode gebruikten was de 
langsrichting van de secties oost-west georiënteerd 
en werden deze zo op de Mall gereden. Hoewel UNC 
Charlotte's huis in één sectie kwam, had het team 
een extra luifel ontworpen die met behulp van een 
heftruck werd geplaatst. 

  

Figuur 16: Dit belangrijke deel van het huis 
van Virginia kwam als een  oversized 
lading. 

Figuur 17: De twee belangrijkste 
onderdelen van het Auburn huis zijn klaar 
om aan elkaar geplaatst te worden. 
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Methode 3, voorgemonteerde secties die op de site getild worden. 

De universiteiten van Colorado en Puerto Rico 
gebruikten trucks om de verschillende delen van de 
huizen naar de Mall te transporteren. De teams 
gebruikten vervolgens een op een vrachtwagen 
gemonteerde kraan om de secties op te heffen. 
Puerto Rico had vier secties: twee grote delen en 
twee dakdelen. Colorado had zeven secties: drie 
belangrijke secties (fig. 19), drie dakelementen, en 
een "techpod"die alle mechanische systemen 

huisveste. 

Methode 4, voorgemonteerde secties worden 
zijwaarts op de site geschoven. 

Crowder College gebruikte een standaardmethode 
voor de levering van modulaire huizen die worden 
geplaatst op een kelder of kruipruimte, in het geval 
een vrachtwagen niet over de site kan rijden. Het 
Crowder team was erg succesvol in het op de site 
schuiven van de twee woningsecties (fig. 20). Beide 
secties kwamen aan op een trailer. Crowder had 
een perceel in de noordelijke rij, dus het team gleed 
haar zuidelijke sectie eerst op zijn plaats. De trailer 
maakte vervolgens een U-bocht, zodat het 
noordelijk deel op zijn plaats kon worden 
geschoven. 

2.3 Vergelijkende en kritische analyse van de wedstrijdonderdelen en de wedstrijdregels 

2.3.1 Doelstelling analyse 

Een vergelijkende analyse van de wedstrijdonderdelen en regels en de evolutie van de 
puntenverdeling leek ons om verschillende redenen aangewezen. 

• Enerzijds kan dergelijke overzicht een aantal trends in de wedstrijdontwerpen, op 
technisch en conceptueel vlak, verklaren 

• Anderzijds kan het een aantal strategieën blootleggen om binnen de praktische 
grenzen van het wedstrijdreglement, een maximale score te behalen. De Solar 
Decathlon is en blijft immers een competitief spel.  

• Daarnaast weerspiegelen de wedstrijdonderdelen, en hun gewicht bij het toekennen 
van scores, beter dan eender welke artikel ook over de Solar Decathlon de 
onderliggende agenda en de ware doelstelling van dit initiatief. Uiteraard moet een 
onderscheid gemaakt worden tussen de reglementaire beperkingen die voortvloeien 
uit organisatorische en praktische beslommeringen -zoals een reeks voorschriften 
ontworpen om de National Mall te beschermen: verbod op graafwerken, beperkte 

Figuur 19: Het team van Crowder College 
maakte gebruik van handkrikken die het 
huis op zijn plaats schoven. 

Figuur 18: De eerste van de zeven 
afdelingen van het huis van Colorado 
wordt geplaatst op haar tijdelijke 
fundering. 
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grootte en de hoogte, voorwaarden zoals transport, eerlijke beoordelingsmethodes, 
de tijdelijkheid van de wedstrijd, de korte opbouwtijd...- en de bewust gestuurde 
wedstrijdbepalingen die het beeld van deze zero-energy huizen als huisvesting van 
de toekomst sturen. We denken dat het belangrijk is eerst te reflecteren wat 
duurzame 'huisvesting van morgen' voor ons betekent, los van de format die de 
wedstrijd oplegt. Net in het verschil, de naar onze mening essentiële items waar je 
volgens de wedstrijdregels geen punten kan mee scoren, liggen kansen. In 
confrontatie met de wedstrijd kan dit tot interessante concepten leiden, die zich 
onderscheiden van de mainstream projecten die zich op de Mall presenteren. We 
hoeven helemaal niet het rechte pad te volgen dat leidt tot topscores tijdens de 
jurering, maar kunnen ellebogen tonen.  

• We gaan ervan uit dat we al gewonnen zijn, horende bij de 20 finalisten. We hebben 
niets meer te verliezen en kunnen onszelf enkel in de kijker werken. Op deze manier 
hopen we een signaal te geven en misschien een verschuiving van bepaalde 
nadrukken in de wedstrijd teweegbrengen. 

2.3.2 Solar Enveloppe & Footprint 

De voorschriften voor oppervlak en hoogte en de definiëring van begrippen als ‘solar 
enveloppe’ en ‘footprint/footage’ , al dan niet bewust gestuurd of als praktisch gevolg van 
dit evenement, vormen naar onze mening de belangrijkste conceptbeperkende bepalingen. 
We geven een kort overzicht: 

  2002 2005 2007 2009 2011 
Lot sice 511m² - 511m² / / 
Lot condition (vertical elevation 
change across lot) 

/ / / 45,7cm 45,7cm 

Solar Envelope Height 5,5m - 5,5m 5,5m 5,5m 
Dimension - - 25m e-w 

op 
20,4m n-z 

25m e-w 
op 
20,4m n-z 

23,8m e-w 
op 
18,3m n-z 

Footprint 
(projection of 
the house on a 
horizontale 
plane) 

Max 74,3m² 74,3m² 74,3m² 74,3m² / 
min 
conditioned 

41,8m² 41,8m² 41,8m² 41,8m² / 

shading/ 
overhang incl. 

yes yes yes yes No 

Finished 
square footage 

Min / / / / 55,7m² 
Max / / / / 92,9m² 

max depth of anchoring 45,7cm - - 45,7cm 45,7cm 
 

Er zijn grote verschillen merkbaar voor de komende editie (2011). De definiëring van de 
gebouwde oppervlakte wijzigt van ‘footprint’ naar ‘footage’. In 2009 nam men enkel de 
horizontale projectie van de woning in beschouwing. Met twee verdiepen kon dus 148,8m² 
afgewerkt vloeroppervlak gecreëerd worden; een aanzienlijke ruimtewinst. In de 2011 wordt 
het afgewerkte vloeroppervlak in acht genomen en verkleint de 'lot size'. Zo ontstaat meer 
vrijheid voor het toepassen van uitkragingen en luifels voor beschaduwing -waar voorheen 
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vooral schaduwschermen werden toegepast. Echter het oppervlak voor terras is beperkter. 
Je kan hierbij ook geen extra ruimte meer winnen door twee verdiepen te creëren. 

De Solar Decathlon huizen zijn ongeveer 74m² groot -wat overeenkomt met één derde van 
de gemiddelde gezinswoning in de U.S.A.- en maximaal 5,5m hoog -gemeten vanop het 
hoogste punt van het terrein, dus inclusief funderingen. Dit laat net een tweede verdieping 
toe, mits aandacht voor een slank vloer- en dakpakket en de integratie van het PV-systeem 
in de gevel of de dakafwerking. Daarnaast wil men door de invoering van een ‘solar 
enveloppe’ voorkomen dat teams mekaar benadelen door schaduw te werpen op het 
project op het lot ernaast. 

Uiteraard leent een kleine wooneenheid zich beter tot het autonoom functioneren, aangezien 
dit ook automatisch een gereduceerde energievraag met zich zou moeten meebrengen. Ook 
het idee dat kleinere huizen leefbaar zijn en kunnen voldoen aan de noden van een modern 
gezin, kunnen we enkel toejuichen. Echter het resultaat, een zonnedorp bestaande uit 
alleenstaande paviljoenen doet herinneren aan de ‘American suburbian dream’, een 
huisvestingsmodel dat beeld staat voor de Amerikaanse consumptiemaatschappij, roept 
vragen op. Kunnen we het ons veroorloven uit te laten schijnen dat het probleem opgelost is 
door eenvoudigweg een PV-installatie op het dak te plaatsen? Of moeten we ons schikken 
naar dit format en ons afvragen wanneer autonomie op deze schaal en densiteit nuttig kan 
zijn? Misschien als noodvoorziening na een aardbeving of orkaan... Misschien moeten we 
zoeken naar de grens van deze autonomie gebaseerd op zonne-energie op schaal van het 
individuele gebouw, of nog interessanter, de grens van onze energievraag en noden 
aftasten door twee, drie, vier.. bouwlagen op elkaar te plaatsen...  

Hoe dan ook, de wedstrijdcondities getuigen van een duidelijk gebrek aan 
stedenbouwkundige visie en daardoor een problematische terugkoppeling naar de te 
verwezenlijken realiteit. We wisten dan ook erg de inzending uit 2009 van Rice University te 
appreciëren, door haar wijkontwerp met betaalbare sociale woningen, waarvan één woning 
werd tentoongesteld op de Solar Decathlon. Wij hebben daarom gekozen om van de 
woning geen extraverte kijkdoos te maken, maar als uitgangspunt een stedelijke context te 
nemen voor een volwaardig gezin. Dit resulteert in een relatief gesloten en compacte, 
schakelbare patiowoning met minimum drie slaapplaatsen in plaats van de gebruikelijk 
geschepte beeld van een woning in een idyllisch natuurlijk landschap met één 
‘masterbedroom’. Een masterplan is echter niet ontwikkeld omwille van de reeds hoge 
werkdruk. 

2.3.3 Gemiste kansen of stille evidenties? 

Voor we overgaan naar de 10 ‘disciplines’ waarin punten kunnen behaald worden, willen we 
het hebben over de thema’s die in het puntensysteem links zijn blijven liggen. Het centrale 
thema is ongetwijfeld energie-efficiëntie. De zero-energiehuizen worden echter blijkbaar 
anders gedefinieerd aan de andere zijde van de Atlantische Oceaan. De energiebalans 
begint pas te wegen vanaf de gebruiksfase en neemt noch ingebedde energie van de 
bouwmaterialen noch de energie inherent aan het bouwproces zelf in rekening. Een aantal 
teams uit de afgelopen editie hadden gelukkig toch oog voor een bewuste materiaalkeuze: 
een paperstone-aanrecht van Milwaukee 2009, gerecycleerd hout en Lamboo van Illinois 
2009... 
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Zero-energiehuizen zijn in de Amerikaanse betekenis van het woord bovendien ook geen 
variant op passiefwoningen. Slechts twee projecten uit de 2009 competie -Illinois en 
California- volgden expliciet de LEED1

2.3.4 Tien wedstrijden 

-strategie  om in de eerste plaats de energievraag te 
beperken door onder andere extra te isoleren en extreem luchtdicht te bouwen. Bij de 
Amerikaanse variant komt de energieteller op nul te staan door in de eerste plaats de 
energieproductie op te drijven, wat de belangrijke meerkost van extra PV-oppervlakte met 
zich meebrengt. 

Voor ongeveer negen dagen worden na assemblage de woningen in een ‘Solar Village’ op 
de National Mall te Washington publiek opengesteld en wedijveren de teams net zoals bij 
een atletische decatlon, tijdens tien subwedstrijden. Het team dat het meeste punten heeft 
gekregen op het einde van deze periode is de winnaar van de Solar Decathlon. 

De initiële discussies over de regels en wedstrijden tussen DOE en NREL begonnen in 1999. 
Een handvol principes gaven de ontwikkeling en regels vorm. Het voornaamste 
uitgangspunt bestond in het demonstreren dat zonne-energie kan voorzien in Amerika's 
energievraag voor huishoudens. De regels moeten de wedstrijd sturen naar energie-
efficiëntie, esthetiek en betrouwbaarheid. Als uitgangspunt werd gekeken naar de typische 
thermische en elektrische energiebehoefte van een huishouden. De energie-gerelateerde 
subwedstrijden werden gebaseerd op de hoeveelheid energie nodig om specifieke taken uit 
te voeren zoals (gerangschikt naar grootte en belang): verwarming en koeling, warm water, 
verlichting, koelkast/vriezer en elektronische apparatuur. Persoonlijk transport werd 
aanvankelijk ook in acht genomen door het enorme aandeel in de Amerikaanse 
energieconsumptie. Ook ontwerpbenadering, esthetiek en communicatie naar het publiek 
werden beschouwd als belangrijk. Ieder wedstrijdonderdeel moest ook op een eerlijke 
manier kunnen worden beoordeeld.  

Een deel van de punten wordt toegekend op basis van objectieve meting van prestaties of 
voltooiing van taken. Een tweede deel wordt subjectief geëvalueerd door een jury van 
experten ter zake. De benamingen en de criteria van de wedstrijdonderdelen kenden in de 
opeenvolgende edities een aantal verschuivingen en vernieuwingen. We bekijken eerst de 
algemene wijzigingen aan de wedstrijd en gaan vervolgens naar de kleinere korrel van de 
subcategorieën. Hierbij nemen we Solar Decathlon 2007 als referentie voor hun 
omschrijving. Een overzicht van de wedstrijdonderdelen over de jaren heen is 
opgenomen in bijlage 1B. 

Algemene wijzigingen 

Na een herziening van de openingscompetitie in 2002, pasten de organisatoren op DOE en 
NREL verschillende veranderingen toe op wedstrijden en scores. De wijzigingen aan de 
scores van de 2005 competitie waren aanzienlijk: 

                                                 
 

 1 LEED: Leadership in Energy and Environmental Design 
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• Scores van de 2002 wedstrijden waren gebaseerd op het teamklassement. Teams 
werden geklasseerd van 1 tot 14 en op basis hiervan werden scores toegewezen. 
Scores fluctueerden gedurende de wedstrijd omdat klasseringen in de individuele 
wedstrijden dynamisch waren. Als de klasse wijzigde, wijzigde de score ook. In de 
2005 competitie werd het klassesysteem geëlimineerd en werden punten cumulatief 
toegekend voor verwezenlijkingen. Over het algemeen namen de scores van de 
teams steeds toe tijdens de competitie. 

• In 2002 konden bestraffingen een grote impact hebben op de score. Voor sommige 
wedstrijden bepaalde de afstraffingen effectief de klassering. Vaak haalde het team 
met de minste afstraffingen de hoogste klasse, en het team met de meeste 
afstraffingen de laagste. Sommige afstraffingen werden toegewezen nadat het team 
z’n klasse had behaald wat dus hun score veranderde. Door het toekennen van 
cumulatieve punten voor verwezenlijkingen in 2005, verminderde de ‘nood’ aan 
afstraffingen aanzienlijk. Alhoewel dit uitzonderlijk voorkwam in de 2005 competitie, 
werden enkele afstraffingen toegekend, die resulteerden in de reductie van de 
scores. 

Er waren twee belangrijke wijzigingen voor 2007 competitie. De ‘Dwelling’ en 
‘Documentation’ wedstrijden van 2005 werden vervangen door twee nieuwe wedstrijden: 
‘Engineering’ en ‘Market Viability’. Hoewel er twee nieuwe wedstrijden waren, werden alle 
onderdelen van de  ‘Dwelling’ en ‘Documentation’ wedstrijden gehandhaafd. De eisen voor 
het indienen van de tekening uit de ‘Documentation’ wedstrijd in 2005 werden onder 
‘Architecture’ ondergebracht. De ‘Buildability’ -gemak van de bouw en de replicatie van het 
ontwerp- en ‘Livability’ componenten van de  ‘Dwelling’ wedstrijd uit 2005 werden 
beoordeeld door een jury als onderdeel van ‘Market Appeal’ in de ‘Market Viability‘ 
wedstrijd. De ‘Project Deliverables’ uit de ‘Documentation’ wedstrijd werden ook 
geëvalueerd binnen de ‘Market Viability‘ wedstrijd. Een nieuwe component ‘Economic 
Analysis’, als onderdeel van de ‘Market Viability’, werd ingevoerd voor het bereiken van de 
'$0,10/kWh levelized-energy-cost'-doelstelling. De ‘Energy Analysis’ component van 
‘Documentation’ werd onderdeel van de nieuwe ‘Engineering’ wedstrijd. Twee subjectief 
beoordeelde componenten van ‘Comfort Zone’ en ‘Hot Water’ werden verplaatst naar de 
nieuwe ‘Engineering’ wedstrijd. De ‘Lighting’ wedstrijd in 2007 was de enige wedstrijd die 
zowel de subjectieve evaluatie componenten en gemeten prestatie componenten weergeeft. 

Naast deze prijsvraag-gerelateerde veranderingen, zijn ook een paar andere wijzigingen 
vermeldenswaardig, omdat zij van invloed waren op de projectplannen van de teams en de 
publieke perceptie van het evenement. De "Solar Only" periode, waarin geen generatoren 
zijn toegestaan bij de opbouw zonder significante afstraffing, begonnen vijf dagen na het 
begin van assemblage, dit was vijf dagen eerder dan in de voorgaande evenementen. Deze 
verandering zou een uitdaging zijn voor de teams om hun PV-systemen eerder operationeel 
te krijgen. Voor de bezoekers moest het de levensvatbaarheid van zonne-energie duidelijker 
aantonen. In het verleden stond de aanwezigheid van lawaaierige generatoren aangedreven 
op fossiele brandstof in conflict met de genoemde algemene doelstellingen van het 
evenement. 

In de 2002 en 2005 edities moesten de teams hun batterijen opslaan binnen de footprint van 
het huis, dus de meeste huizen hadden een "ongewone" technische ruimte die een groot 
aantal batterijen bevatte. In 2007 was het toegestaan batterijen te plaatsen in een structuur 
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buiten de footprint van het huis, dit liet toe dat de ontwerpen er meer uitzagen als woningen 
aangesloten op het elektriciteitsnet. Deze verandering was belangrijk met het oog op de 
publieke perceptie en acceptatie van zonne-energie. Intussen werkt men met een minigrid 
waarop alle woningen tijdens de wedstrijd worden aangesloten. 

2.3.5 Wijzigingen binnen de subwedstrijden 

Eerst wordt een omschrijving gegeven van de subwedstrijd met als referentie de editie uit 
2007. Vervolgens worden de verschuivingen en haar gevolgen uit de doeken gedaan. 

01|Architectuur 

Een woningontwerp moet niet alleen voldoen aan een minimaal comfort, het moet ook goed 
georganiseerd en visueel aangenaam zijn, zowel binnen als buiten. Het luik architectuur is 
bedoeld om aan te tonen dat, energie-efficiënte woningen op zonne-energie kunnen 
ontworpen worden volgens duurzame architecturale normen. Een jury van architecten 
beoordeelt elke woning op ruimtelijke kwaliteiten, de algemene esthetiek en de integratie 
van de zonne-energie, energie-efficiëntie, en andere technische onderdelen van het huis. De 
jury vindt plaats in het begin van de week, en wordt niet beïnvloed door de technische 
prestatie van het ontwerp. De drie hoofdfactoren bij evaluatie zijn: 

• Firmness—the house's strength, suitability, and appropriateness of materials for the 
building 

• Commodity—ease of entry into the house and circulation among the public and 
private zones; architectural strategy used to accommodate the technologies required 
to run the house; and generosity and sufficiency of space in the house 

• Delight—surprises, unusual use of ordinary materials, or use of extraordinary 
materials in the house.” 

Vanaf het begin begrepen de Solar Decathlon organisatoren het belang het betrekken van 
architecten in de competitie.  Er werden 200 punten toegekend aan dit onderdeel, in 
vergelijking met slechts 100 punten op de andere. Ze meenden dat deze stimulans de 
teams zou aanzetten te focussen op het architecturale ontwerp om zowel de 
energieprestatie als het welbevinden van de bewoner te maximaliseren. ‘Design and 
Livability 2002’ was een van de weinige wedstrijden die geen objectieve beoordeling krijgen 
-prestatie gebaseerd op gemeten gegevens. De architectuur heeft een grote invloed op de 
energie-prestatie van ieder huis, maar de invloed daarvan kan objectief bepaald worden via 
de andere wedstrijden. Echter in 2009 werd het gewicht teruggeschroefd tot 100 punten. 
Wij zijn van mening dat architectuur niet enkel een belangrijke peiler vormt in de missie van 
deze wedstrijd om het publiek warm te maken voor ‘zonnehuizen’, maar ook een cruciale rol 
speelt in het concipiëren van een low-energy concept. ‘Architectuur’ is de enige discipline 
waar men het out-of-the-box denken mee kan belonen. Het geeft de teams de mogelijkheid 
origineel en innovatief te zijn, en zo de Solar Decathlon editie na editie scherp te stellen. Er 
blijft weinig speelruimte over om verrassende invalshoeken of innovatieve concepten, die 
buiten de focus van de subwedstrijden liggen, toch de nodige aandacht en beloning te 
geven. Denk maar aan gebruik van materialen op een innovatieve manier, een uitzonderlijk 
woonconcept voor een specifieke doelgroep, een alternatieve visie op duurzaam of energie-
efficiënt wonen… We hopen dat deze verandering niet zal leiden tot hightech 
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ingenieursdozen waarbij de temperatuur van de vriezer en het vochtgehalte in de 
slaapkamer de grootste bekommernissen van het ontwerp uitmaken. 

02|Engineering 

Naast architecten beschikken ook ingenieurs en andere technische expert over unieke 
vaardigheden die nodig zijn voor het ontwerpen, specifiëren, installeren en onderhouden 
van de technische systemen. Een jury van technische deskundigen in de residentiële 
bouwsector zal elk item beoordelen op functionaliteit, efficiëntie, innovatie, robuustheid. 
Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan de economische waarde van de bouwschil, 
de controle van het binnenklimaat en de mechanische, elektrische en sanitaire installaties. 
Deze categorie is nieuw sinds 2007, maar kende haar voorloper, op slechts 25 punten en, in 
het ‘Engineering Desing Panel’ onderdeel van de ‘Design Presentation and Simulation’ 
wedstrijd. 

03|Market Viability 

Een belangrijk objectief van de Solar Decathlon is bewijzen dat woningen die gebruik maken 
van zonne-energie en energie-efficiënte technologieën marktrijp en toegankelijk zijn voor 
een breed segment van de bevolking. Hier bestaat de jury uit experts uit de bouwindustrie. 
De beoordeling vindt plaats in het begin van de week en wordt niet beoordeeld door de 
objectief gemeten technische prestatie van de huizen. Deze categorie is nieuw sinds 2007. 
In 2011 wordt de naam gewijzigd naar ‘Market Appeal’ en wordt een nieuwe wedstrijd 
‘Affordability’ in het leven geroepen inspelend op de recente crisis op de Amerikaanse 
huizenmarkt.  

Bij het indienen van onze deelname aanvraag was dit, uitgaande van een grondige analyse 
van de vorige wedstrijdprojecten en strategieën, het centrale criterium waarrond het 
ontwerp zou worden opgebouwd. Toen was echter het nieuwe wedstrijdreglement nog niet 
bekend: een gelukkig toeval? Hiermee gepaard gaat het afschaffen van nagestreefde extra 
productie van energie (zie volgende subcontests: 9|Energy Balance en 10|Getting Around). 

04|Communications 

De Solar Decathlon is naast een wedstrijd ook een publiek evenement. Deze wedstrijd wil 
de teams dan ook uitdagen om hun ervaring te communiceren naar het publiek. Via een 
website en rondleidingen in het huis kunnen de teams hun enthousiasme en kennis delen 
met hun bezoekers.  

Beslissingen nemen omtrent hernieuwbare energie kan overweldigend lijken. De decathleten 
moeten deze drempel helpen verlagen.  

“The Solar Decathlon is a great eye-opener for the average ‘Joe’ to see the potential 
of alternative energy sources.”  

Op deze manier vormt de wedstrijd een levendige demonstratie van de levensvatbaarheid 
van zonne-energie en energie-efficiënte technologieën bij woningen. Een jurypanel met 
expertise in communicatie geeft een score op basis van een subjectieve beoordeling van de 
website en de rondleidingen. 



34 

De ‘Graphics and Communications’ wedstrijd uit 2002 werd hernoemd tot 
‘Communications’, en de ‘Newsletter’ wedstrijd werd geëlimineerd. In 2005 werden teams 
alleen geëvalueerd op ‘Website’, ‘House Tour’ en ‘Branding Effectiveness’. Deze laatste viel 
in 2007 opnieuw weg. In de laatste edities werden de onderdelen van de ‘House Tour’ 
specifieker opgedeeld. 

05|Comfort Zone 

Een goed ontworpen huis moet een veilig en comfortabel binnenklimaat kunnen 
onderhouden door koeling, verwarming, ventilatie en vochtsturing. De teams worden 
objectief geëvalueerd op hun succes om temperatuur en relatieve vochtigheid binnen 
voorgeschreven grenzen te houden. Andere aspecten van het binnenklimaat worden 
beoordeeld in subcontest 2|Engineering. 

Voor 2005 werden vereiste temperatuur en relatieve vochtigheidsgraad herzien. De 24u-
evaluatie met strengere toleranties werd geëlimineerd. De subjectieve activiteiten 
‘Innovation of System’ en ‘Consumer Appeal/Integration of System’ werden gewijzigd in 
‘Comprehensive Assessment of Thermal Comfort’ en ‘Comprehensive Assessment of 
Indoor Air Quality.’ In 2007 werd een methodologie toegevoegd om multi-zone woningen te 
jureren. 

Omdat in 2002 punten toegekend werden op basis van grenzen voor temperatuur en 
relatieve vochtigheid en daarnaast ook het energieverbruik om deze te bereiken, stonden de 
teams voor een interessante strategische uitdaging. De nazomer van 2002 was extreem 
warm, wat de teams die opteerden om helemaal geen elektriciteit te verbruiken (en daar 
door bewust buiten de opgelegde limieten van temperatuur en relatieve vochtigheid gingen) 
in het totaal de meeste punten bleken te scoren. Ook was het mogelijk dat innovaties die 
qua performantie niet succesvol bleken tijdens de objectieve beoordeling (de meting) wel 
beloond werden via het ‘Engineering Desing Panel’. Daarnaast konden ook punten 
gescoord worden met systemen die bij de consument in de smaak vielen, maar minder 
energie-efficiënt zijn.  

06|Appliances 

US DOE stelt dat een huis geen huis is zonder keukenapparaten, wasmachine, droogkast en 
elektronica zoals een pc, en tv/video/hi-fi toestellen. De teams moeten aantonen dat hun 
huizen de nodige energie kunnen verzorgen om effectief apparaten en elektronica te laten 
functioneren. De teams moeten voedsel bewaren in koelkasten en diepvriezers, een diner 
organiseren en de afwas en was doen tijdens de week van de wedstrijd. De teams worden 
ook gevraagd om hun pc en tv/videospelers een bepaald aantal uren per dag te laten 
werken. De punten worden toegekend op basis van de afgeronde taak en een objectieve 
evaluatie van prestaties van de benodigde apparatuur en elektronica. 

• In 2002 waren 155 punten beschikbaar in verschillende wedstrijden omtrent de 
besparing van elektrische energie bij specifieke taken. Verschillende teams wonnen 
punten door toestellen uit te schakelen waardoor ze minder energie verbruikten. 
Door het elimineren van deze punten in 2005 werd het motief weggenomen om deze 
strategie die tegenstrijdig was met het doel van de Solar Decathlon -namelijk 
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demonstreren dat zonne-energie voldoende energie kan leveren voor een moderne 
levensstijl- toe te passen. 
Deze verandering had weinig belang ten opzichte van de totale wedstrijd omdat 
energie-efficiëntie steeds zeer belangrijk was om succesvol te zijn in de meeste 
gejureerde wedstrijdactiviteiten. 

• De ‘Refrigeration’ and ‘Home business’ wedstrijden uit 2002 werden geëlimineerd. 
De focus op ‘Refrigeration’ -verantwoordelijk voor 20% van het energieverbruik in 
een huishouden- kreeg niet de verwachte innovatieve en creatieve respons van de 
ingenieurs in de teams. Elementen uit deze wedstrijden verschoven naar een nieuwe 
wedstrijd genoemd ‘Appliances’. ‘Refrigerator’ punten werden herzien. De ‘TV/Video 
Operation’ en ‘Computer Operations’ eisen werden herzien en verplaatst naar de 
‘Appliance’ wedstrijd. De ‘Office Space Comfort and Integration’ wedstrijdactiviteit 
die deel uitmaakt va  ‘Home Business’ in 2002 werd geïntegreerd in de ‘Dwelling’ 
wedstrijd van 2005. De ‘Contest Diaries’ wedstrijdactiviteit uit 2002 werd 
geëlimineerd. 

• In 2007 werden enkele erg specifieke aanpassingen gedaan. De gevraagde 
temperatuur van de droger werd gereduceerd van 125 naar 120°F. De tijd 
beschikbaar om handdoeken actief met een droogtrommel of passief te drogen werd 
gereduceerd van 3 tot 2 uur. Enkele maatregelen werden genomen om ‘take-out’ en 
‘over-the-counter food’ te ontmoedigen tijdens de ‘Dinner Party’. Ook veranderden 
enkele TV en computer settings-vereisten. 

• Vanaf 2009 wordt ‘Appliances’ deels uitgebreid en deels vervangen door een nieuwe 
subwedstrijd ‘Home Entertainment’ met onderdelen als movie-night, dinner-party, 
lighting... 

Een steeds groter aandeel van de punten kan verdiend worden via de demonstratie van 
huishoudelijk verbruik allerhande. De 'educatie van de consument' richt zich op deze manier 
voornamelijk op de illustratie van wat de energie-intensieve activiteiten in een huishouden 
zijn tijdens de gebruiksfase, met uitzonderlijk veel aandacht voor huishoudapparaten en 
elektronica. Vooral de verdachte benaming ‘Home Entertainment’ doet vermoeden dat men 
wil  bewijzen dat dankzij de nu reeds beschikbare technologieën aan al onze 'behoeften' 
kan voldoen worden, zonder de behoeften zelf in vraag te stellen. De Solar Decathlon 
ontpopt zicht hier in eerste instantie als een stunt voor het lanceren van technologie en het 
stimuleren van industrie en economische groei in plaats van een sensibilisering naar ‘less 
with less’.  

De Verenigde Staten maakt gebruik van ongeveer 97 quadriljoen British Thermal Units2

• 8,1 quads (41%) voor verwarming en koeling;  

 
(quads) aan energie per jaar. De residentiële bouwsector is goed voor ongeveer 21% (20,1 
quads). Van die 20,1 quads is de verdeling van het eindgebruik als volgt:  

• 3,4 quads (17%) voor het verwarmen van water;  
• 2,5 quads (12%) voor de verlichting;  

                                                 
 

2 Deze informatie is afkomstig uit twee bronnen: DOE Energy Information Administration 
raadpleegbaar on-line op http://www.eia.doe.gov, en het Building Energy Databook uit 2003 dat 
wordt uitgegeven door EERE en beschikbaar on-line is op http:/ / buildingsdatabook.eere.energy.gov 
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• 1,7 quads (9%) voor koeling;  
• 1,2 quads (6%) voor apparaten en computers. 

Ongeveer 86% van de totale jaarlijkse energieverbruik in de Verenigde Staten komt uit het 
verbranden van fossiele brandstoffen kolen, olie en aardgas. Minder dan 4% van die energie 
komt uit waterkracht niet-hernieuwbare bronnen van biomassa, aardwarmte, wind en 
zonne-energie. In een prognose over het energieverbruik in de U.S.A. Van 2001 tot 2025 
voorspelt men dat, afhankelijk van de economische en demografische groei, het residentiële 
energieverbruik zal groeien tegen een gemiddelde koers van 1% per jaar, met de snelste 
groei verwacht voor computers, elektronische apparatuur en toestellen. Tegen 2025 is de 
verwachte jaarlijkse huishoudelijke energieverbruik: 24,5 quads. De toename van het 
energieverbruik van deze apparaten worden slechts gedeeltelijk gecompenseerd door 
verbeteringen van de efficiëntie. Toch wordt de oplossing gestuurd in de richting van 
energie-efficiënte apparaten, men stelt nauwelijks de huidige levenswijze in vraag.  

Holmgren noemt dit de groene techno-stabiliteit, die het idee schetst dat de gewone gang 
van zaken onbeperkt kan doorgaan met hernieuwbare energie die de conventionele 
vervangt. In extremis zou deze uitmonden in een techno-explosie die alle huidige problemen 
oplost en resulteert in een wereld met vakanties op de maan, onbeperkte koude kernfusie... 
Bovendien beperkt de DOE Solar Decathlon-visie op hernieuwbare alternatieven zich tot 
zonne-energie, als hét enige schone alternatief dat een continue energievoorziening kan 
garanderen.  

“The teams must supply the energy requirements necessary to live and work using 
only the sunlight shining on their entry—the global solar radiation incident on the 
house.” 

07|Warm water 

Verwarming van water is de derde grootste energiekost in een huishouden, goed voor 14% 
van de energierekening. Water verwarmen met de zon is een van de makkelijkste en 
goedkoopste technologieën om op fossiele brandstof te besparen. Deze wedstrijd  moet 
demonstreren dat het huis kan voorzien in alle energie nodig om water te verwarmen voor 
huishoudelijk gebruik. De teams kunnen punten verdienen door te presteren in proeven die 
de gemiddelde tijd en temperatuur simuleren nodig voor twee douches per dag gedurende 
de hele week.  

Twee keer per dag moet 15 gallons (56,8 liter) warm water (tenminste 43,3°C) geproduceerd 
worden in minder dan 10 minuten tijd. 

In 2002 echter moesten de teams een aantal verschillende taken uitvoeren voor deze 
competitie: ‘shower tests’, ‘laundry’ en ‘dishwashing’. De wedstrijd monitorde het gebruik 
van elektrische energie en beloonde teams voor het minimaliseren van het 
elektriciteitsverbruik tijdens deze tests. Om het gebruik van thermische in plaats van 
elektrische zonne-energie voor de toepassing van warm water te stimuleren werd deze niet 
gemeten. Dit item is weggevallen. Was- en afwas taken werden verplaatst van de 2002 ‘Hot 
Water’ wedstrijd naar de 2005 ‘Appliances’ wedstrijd, en de eisen werden herzien (zie 
subcontest 6|Appliances). De subjectieve componenten van  ‘Hot Water’, ‘Innovation of 
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System’ and ‘Consumer Appeal/Integration of System’, werden geëlimineerd en vervangen 
door de ‘Comprehensive Assessment of Hot Water System’ wedstrijdactiviteit in 2005. 

08|Verlichting 

De verlichting moet ontworpen zijn om energieverbruik te minimaliseren door de bijdrage 
van daglicht te maximaliseren. De wedstrijd evalueert de kwaliteit en kwantiteit van de 
verlichting zowel overdag als ’s nachts. Er kunnen punten verdiend worden door een 
vooropgelegd verlichtingsniveau voor een specifieke duur te behalen. Een jury van 
verlichtingsexperts geven ook een subjectieve beoordeling van het ontwerp van het 
verlichtingssysteem. 

De ‘Innovation of System/Integration of System’ en ‘Consumer Appeal/ Lighting 
Environment’ wedstrijdactiviteiten van de 2002 ‘Lightning’ wedstrijd werden vervangen door 
‘Daylighting Quality’ and ‘Electric Lighting Quality’ wedstrijdactiviteiten in 2005. De 
constante meting van het lichtniveau bij ‘Kitchen Work Surface’ werd geëlimineerd. De 
constante meting van het lichtniveau bij ‘Office Work Surface’ werd behouden, maar 
hernoemd tot ‘Integration of Electric and Natural Lighting’. De ‘Handheld Light Meter 
Evaluations’ wedstrijdactiviteit werd hernoemd tot  ‘Electric Lighting Quantity’, maar de 
algemen benadering bleef hetzelfde. In 2005 werden de ‘Exterior Lighting’ and ‘Standard 
Usage Patterns’ wedstrijdactiviteiten toegevoegd aan de ‘Lightning’ wedstrijd. Deze nieuwe 
wedstrijdactiviteiten zorgden voor een realistischer gebruiksprofiel van verlichting in het 
dorp. Sinds 2009 is ‘Lighting’ ook onderdeel van ‘Home Entertainement’. De 
buitenverlichting ’s nacht is absoluut geen basisbehoefte voor een woning, maar etaleert het 
publieke evenement tijdens de wedstrijdweek en verhoogt de veiligheid wat betreft diefstal 
en vandalisme op deze publiek toegankelijke plaats. 

09|Energiebalans 

Deze wedstrijd moet demonstreren dat de zon kan voorzien in alle energie nodig voor de 
dagelijkse energievraag van een klein huishouden. Het objectief is om tijdens de 
wedstrijdweek evenveel of meer energie te produceren dan het huis verbruikt en zo te 
demonstreren dat het huis en zijn systemen duurzaam kunnen functioneren. Deze wedstrijd 
is geen complete evaluatie van toegepaste PV-systemen. Het demonstreert enkel de 
effectiviteit van de systemen binnen de wedstrijd. Er zijn geen metingen van de zonne-inval, 
de PV-output, verliezen op de batterij… In 2002 werd het energieverbruik soms dubbel 
afgestraft doordat deze ook deel uitmaakte van wedstrijden zoals bijvoorbeeld 'Hot Water'. 
Dit is intussen verholpen. 

10|Getting Around 

Omdat de hoeveelheid energie die huishoudens gebruiken voor hun persoonlijk vervoer zo 
groot is, wil de wedstrijd aantonen dat een huis zelf kan worden aangewend om die energie 
leveren. De wedstrijd evalueert hoe veel 'extra' energie de huizen kunnen genereren om 
voorzien in vervoer met wettelijk toegelaten en commercieel verkrijgbare elektrische 
voertuigen, die worden verstrekt door de organisatoren. Alle punten voor deze wedstrijd 
worden toegekend op basis van een objectieve evaluatie: hoe meer mijlen de teams rijden, 
hoe meer punten ze krijgen.  
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Dit objectief getuigt volgens ons van een toekomstvisie die weinig steek houdt. Als de 
elektrische wagen de toekomst is, geeft de Solar Decathlon een verkeerd beeld mee aan het 
publiek. De elektrische wagen vraagt geen kleinschalige of lokale, maar een supra-nationiale 
infrastructuur voor het opladen en/of vervangen van batterijen. Beter zouden in een stad als 
Washington D.C. de mogelijkheden voor publiek transport gepromoot worden. In 2007 
echter werd het mogelijke parcours nog uitgebreid omdat deze rondrijdende eyecatchers 
een belangrijk element waren bij de promotie rond het evenement. 

In 2009 werd van de wagentjes afgestapt maar werden teams nog steeds beloond voor 
‘Energy Surplus’ productie naast de ‘Energy Balance’ in de ‘Net Meetering’ wedstrijd.  

In 2011 valt dit criterium gelukkig weg. Aangezien het PV systeem een van de duurste 
elementen uitmaakt, is dit in strijd met de doelstelling voor een betaalbare zero-energie 
woning. In werkelijkheid beschikt ook niet ieder gezin over voldoende bezond gevel- of 
dakoppervlak om ook maar de primaire doelstelling, een energiebalans, te bereiken. In 2002 
bevestigden de metingen dat de grootste energieverbruik gevraagd was voor ‘Comfort 
Zone’, ‘Refrigeration’ en ‘Getting Around’. Laten we eerst deze ‘behoeften’ beperken. 
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3 FINANCIËLE EN INSTITUTIONELE STEUN 

Om de proposal kracht bij te zetten en de nodige ondersteuning te vinden moest contact 
opgenomen worden met bevoegde personen binnen de Universiteit Gent, instanties en 
sponsors die ons de nodige eerste steun konden beloven. 

Hiervoor werd veel tijd en energie gestoken in het geven van presentaties en leggen van 
contacten. (zie hiervoor het activiteitenoverzicht achteraan) Aangezien de Solar Decathlon 
wedstrijd een totaal onbekend begrip is in ons land, was het dus nodig om ook iedere keer 
opnieuw duidelijk te maken over wat de wedstrijd handelt, wat diens reputatie in de VS is, 
en wat de mogelijkheden zijn voor zowel ons als wedstrijddeelnemers als uit commercieel 
oogpunt voor de sponsors.  

Veel werd geleerd uit het zoeken naar geschikte sponsors en welke firma’s er zoal in de 
bouwwereld actief waren. Op deze manier kregen we een eerste realistische blik op wie zoal 
de producenten waren van bepaalde bouwmaterialen. Maar ook naar overheids- en 
subsidiekanalen werd opzoekwerk gedaan en de nodige contacten gelegd om zo samen te 
onderzoeken welke subsidiëringen mogelijk waren voor ons project.  

Om deze respondentie zo goed mogelijk te laten verlopen werd een centraal e-mailadres 
aangemaakt via Gmail: TeamBelgium.SD2011@gmail.com. Hierdoor creëerden we een 
centraal e-mailadres en aanspreekpunt, waarbij het ook mogelijk was dat alle vier de 
leden/studenten van TeamBelgium op de e-mail-account konden werken. Mede door deze 
centrale en flexibele oplossing werd alle e-mailverkeer bijgehouden en gelabeld, zodat het 
eenvoudig was om alle e-mails en correspondenties ordelijk te laten verlopen en archiveren. 

Uit al deze contacten is een uitgebreide contactenlijst bekomen en werd een ‘status-sheet’ 
bijgehouden waarmee een duidelijk overzicht werd behouden van wie er reeds antwoordde, 
en of dit antwoord leidde tot een al dan niet positief resultaat en wat de eventuele beloften 
dan juist inhielden. (om privacyreden worden contactgegevens en de statussheet niet 
opgenomen in de bijlage) 

Uiteindelijk konden we in onze aanvraag die beperkt werd tot 20 pagina’s, toch nog een 
aantal sterke ‘sponsor- en steunbetuigingen’ met een intentieverklaring toevoegen (zie 
bijlage 2: aanvraagdossier), waardoor ons aanvraagdossier kon afsluiten met een stevig 
slot met de nodige eerste steun van de industrie en instanties. 

4 PROPOSAL 

Uit al het voorgaande zijn enkele eerste ontwerprichtlijnen ontstaan. Deze zijn 
opgesomd en beschreven in ons projectvoorstel. Het is belangrijk dit document door 
te nemen om volgende hoofdstukken te begrijpen. 

Zie hiervoor het gedeelte over de ontwerprichtlijnen in ons aanvraagdossier in bijlage 
2. 
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 FASE II: CONCEPTUAL DESIGN PROPOSAL 

Na het indienen van de proposal werd 
overgegaan tot de voorbereiding op de 
volgende fase van de wedstrijd en het verder 
uitwerken van onze concepten naar een eerste 
ontwerp. Hiervoor werd een ontwerpcharade 
opgezet, waarbij we uit vier voorontwerpen 
uiteindelijk tot een gezamenlijk ontwerp 
kwamen. Om de ontwerpen zo gevarieerd 
mogelijk te houden werd gekozen om 
afwisselend per twee tot één van de vier 
voorontwerpen te komen (zie figuur 21). 

Na deze charade was het de bedoeling om tot één geheelconcept te komen, door ofwel één 
ontwerp van de vier te kiezen als beste, of door de beste elementen van de vier ontwerpen 
te combineren in één samenvattend ontwerp. Uiteindelijk werd voor het laatste gekozen. 

Hierna worden kort de belangrijkste eigenschappen van ieder voorontwerp uitgelegd en 
achteraf wordt een samenvatting gegeven. 

1 DE VIER VOORONTWERPEN 

1.1 Patio-house (Michael & Toon) 

 

Figuur 21: patio house, snede 

1.1.1 Uitgangspunt 

Er werd vertrokken vanuit de ruimtelijke ervaringen die werden opgedaan aan het bezoek 
van de Solar Decathlon 2009 editie. Zo merkten we op dat veel teams het maximale 
woonvolume probeerden te bekomen door de gereglementeerde fysieke grenzen van de 
bouwenveloppe zo dicht mogelijk te benaderen. Echter merkten we vaak dat het enkel 
toevoegen van extra volume niet noodzakelijkerwijs een verhoging van de architecturale 
kwaliteit betekende, laat staan een interessante ruimtelijkheid opwekte. Deze ruimtes 

patio-house Michael Toon 

LOw-house Emelie Peter 

C
ontainer 

house 

Tw
o-cores 

house 

Figuur 20: Ontwerpcharade ontwerpstrategie 
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werden door ons aangevoeld als buiten proportie, en vaak werd er in het vergrootte volume 
weinig aandacht besteed aan de lichtinval in de verhoogde ruimte. 

1.1.2 Ontwerpopgave 

Uit voorgaande kritiek werd dan naar een oplossing gezocht: hoe kunnen we met 
architecturale ingrepen de woning zo groot mogelijk doen lijken, rekening houdend met 
proporties, lichtinval en ruimtelijke indeling? 

1.1.3 Concept 

Als concept werden de ruimtelijke kwaliteiten en lichtinval van de Romeinse patio gebruikt 
(fig. 22). Daardoor werd de buitenkant van ons ontwerp maar beperkt geperforeerd en 
centraal in het dak een iris geplaatst. Deze zou als natuurlijke lichtbron de gehele ruimte 
verlichten en de woning een authentieke Europese toets geven. Een bijkomend voordeel van 
de grotendeels gesloten gevel is dat de woning perfect kan geïntegreerd worden in een 
stedelijke omgeving, waarbij hij bijvoorbeeld aaneengeschakeld kan worden met andere 
woningen. Maar ook het introverte karakter zorgt ervoor dat de storende stedelijke factoren 
buiten worden gehouden en er een open binnenruimte ontstaat waar het mogelijk is om 
vegetatie te laten groeien in de open lucht. 

Door het introverte karakter van de woonruimte was het belangrijk om één doorlopend vrije 
ruimte te creëren. Dit zowel om het ruimtelijk open aanvoelen, als het licht zo ver mogelijk 
de woning binnen te trekken. Er werd dan ook gewerkt met 'trenches'. Hierdoor ontstaat er 
een interessant niveauspel tussen wat vloer is en wat tafel en ontstaat er een open 
grondplan waarbij de verschillende niveaus vloeiend in elkaar overlopen. Op deze manier  
wordt het interieur van een vrij kleine woning optimaal ingezet om de openheid en 
ruimtelijkheid tot een maximum te brengen. 

1.2 Low-house (Emelie & Peter) 

 

Figuur 22: LOW-house 

1.2.1 Uitgangspunt 

Het uitgangspunt was een ruimtelijk interessante woning te concipiëren, vertrekkend vanuit 
enkele passiefbouw principes. Er werd dus niet in de eerste plaats vertrokken vanuit het 
bouwkit-idee of een faseerbaarheid van de opbouw. 

LOw staat voor LOw energy (passief) en LOw budget. LOw kan ook gezien worden als een 
vereenvoudigd grondplan dat onze woning karakteriseert (fig. 23). 
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Dit vertaalt zich in de eerste plaats in een compacte woning. Eenzelfde woonvolume wordt 
bereikt met een minimaal geveloppervlak, m.a.w. minder warmteverliesoppervlak en minder 
materiaalgebruik (financieel interessant). We beseffen dat deze bewering misschien niet 
zomaar opgaat als je bedenkt dat een eerder langgerekte woning met oriëntatie op het 
Zuiden op jaarbasis meer nuttige zonnewarmte oplevert dan door de gevel verloren gaat (op 
voorwaarde dat oververhitting vermeden wordt). Hier zou echter analyse voor nodig zijn. We 
gaan er hier echter van uit dat het totaalplaatje (energetisch en financieel) klopt, indien een 
zeker compactheid wordt nagestreefd. 

1.2.2 Experiment: ‘ontdubbeling’ gevel 

In wintersituatie wordt de zonnewarmte opgeslagen in de thermische inerte materialen 
waarmee de nis bekleed is. Door het binnenraam te openen kan de warmte in de 
woonkamer uitgestraald worden. 

In de zomer kan je het buitenraam openzetten en wordt het dieper liggende binnenraam 
beschaduwd. De warmte blijft buiten en kan afgevoerd worden door de ramen in de 
verdieping open te kippen. 

Het correct toepassen van dit principe vraagt uiteraard wat discipline van de bewoners, 
maar we gaan ervan uit dat als je geëngageerd genoeg bent om je woning zelf te bouwen, je 
ook de juiste ingesteldheid zou moeten hebben om ze op de juiste manier te gebruiken. 

Op dit systeem zouden nog een aantal variaties en simulaties moeten uitgevoerd worden: zo 
zou men via analyse de ideale hoogte/breedte/diepte verhouding afhankelijk van oriëntatie 
moeten vinden, de aard van het thermisch materiaal bepalen en vergelijkingen maken van 
de verschillende positioneringen van buitenramen ten opzichte van binnenramen, etc... 

Het gevaar bestaat erin dat in een kleine woning deze buffer veel plaats inneemt. Als klant 
wil je maximale praktisch bruikbare ruimte. We willen vermijden dat de diepte resulteerde in 
een set van onbruikbare nissen of holtes voor berging. De schil is geëvolueerd naar een 
omgang die enerzijds de trapcirculatie en inkom en opbergruimte bevat, en anderzijds kan 
ingevuld worden als volwaardige uitbreiding van de leefruimte (zithoek en bureau) in de 
winter of als buitenruimte/terras in de zomer. Op deze manier kan het inwendige volledig vrij 
en zuiver worden gehouden. 

1.2.3 Binnenramen – doorzichten 

We kozen ervoor in het noorden geen ramen te plaatsen , omwille van het ontbreken van 
zonnewinsten. In combinatie met het compacte volume, met een diepte van meer dan 8m, 
zijn we op zoek gegaan naar oplossingen om daglicht dieper in de woning te brengen. We 
hebben de twee dubbelhoge vides in de woning van een dakraam voorzien, dat enerzijds 
licht in de vide zelf werpt en anderzijds via binnenramen ook het bureau en de slaapkamer 
van licht voorzien. De vides fungeren met andere woorden als lichtbron voor de vertrekken 
er rond. Het raam in de slaapkamer heeft enkel een scheidende en akoestische functie. Het 
hoeft niet aan thermische eisen te voldoen. Door de openingen in beide richtingen 
afzonderlijk op één as uit te lijnen, zorgt men ervoor dat men over de vide naar buiten kan 
kijken. 
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1.3 Container-house (Michael & Peter) 

    

Figuur 23: container house, opbouw en plan 

1.3.1 Uitgangspunt 

Bij dit ontwerp zijn we vooral uitgegaan van de transportmogelijkheden en het makkelijk en 
snel kunnen opstellen van een structurele kern van de woning (fig.24). Aangezien we 
onderzocht hebben hoe de volledige woning in één stuk kon getransporteerd worden, 
hebben we geopteerd voor een verschepingscontainer die zowel makkelijk over zee als over 
land vervoerd kan worden. 

1.3.2 Concept 

De container vervult twee functies: enerzijds als een ‘doos’ die alle bouwelementen bevat en 
eenvoudig getransporteerd kan worden, en anderzijds als structureel skelet voor de woning 
waarbij de fundering reeds geïncorporeerd zijn. 

Het oppervlak dat verkregen wordt door het uitklappen van de zijvlakken, genereert de vloer 
van de woning en bepaalt tevens de afgeronde vorm. De bovenkant van de container kan 
meteen gebruikt worden als vloer voor het tweede verdiep. In de container zit reeds een 
technische kern verwerkt die alle technieken bevat. 

Na het uitplooien van de container kunnen de additionele structuren geplaatst worden 
waaraan en waarop de schil van de woning steunt. Zit men eenmaal droog en uit de wind, 
dan kan men de woning verder inrichten: dit kan in fases gebeuren naar de noden van de 
eigenaar. 
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1.4 Two-cores house (Emelie & Toon) 

    

Figuur 24: Two-cores house 

1.4.1 Uitgangspunt 

Bij dit ontwerp hebben we vooral gezocht op welke manier de woning kan evolueren en 
uitbreiden rond twee kernen. De woning telde twee niveaus, de kernen liepen door tot 
boven (fig. 25). 

1.4.2 Concept 

De kernen zijn basismodules met daarin alle technische en natte functies van een woning. In 
de minimumtoestand werken deze elementen als ruimtes op zich. Bij uitbreiding van de 
woning werken ze als de grens van verschillende ruimtes. De woning is uitbreidbaar in de 
Noord en Zuid richting. De Noord- en Zuidgevel worden bij uitbreiding verschoven zodat ze 
kunnen worden gerecupereerd.  

De gevelopbouw bestaat uit een licht staalskelet met daartussen zakken met isolatie onder 
druk. De woning is zeer primitief bij het begin maar kan geüpgrade worden naargelang daar 
nood voor is. 

2 ONTWERPRICHTLIJNEN 

Om te besluiten, proberen we alle voorgaande ontwerpkeuzes te concentreren om een 
duidelijk uitgangspunt te vormen voor het definitieve ontwerp. We doen dit aan de hand van 
punten die volgens ons belangrijk zijn. Ze worden opgesomd in willekeurige orde van 
belangrijkheid. 

2.1 Transport en opbouw 

[Container-house][2-cores-house] 

Alles moet zo snel en eenvoudig mogelijk naar Washington DC getransporteerd en daar 
opgebouwd kunnen worden. Dit omwille van het beperken van de kostprijs en de beperkte 
tijd die er voorzien is om de woning op te bouwen. Een slim concept hieromtrent zou een 
uitgangspunt kunnen zijn, maar zeker niet het meest bindend, want op deze manier krijg je 
misschien wel een slimme doos, maar nog geen interessante woning/architectuur. 



46 

Dit uitgangspunt is ook bruikbaar om snel, efficiënt en goedkoop woningen te bouwen in 
nieuwe wijken. Als we voor het DIY principe zouden kiezen impliceert dit vooral dat de 
elementen die getransporteerd worden niet te log mogen zijn zodat ze nog door 2 pers 
kunnen opgetild worden. 

2.2 Identiteit en karakter 

[patio-house] 

Hoe willen we dat de Amerikaanse bezoeker onze woning concipieert. Wat moet ons 
Belgisch paviljoen uitstralen? Hoe kunnen we opvallen tussen de anderen? Wat is typisch 
Belgische architectuur: ingetogen, minimalistisch, Bourgondisch? 

Een dakraam kwam naar voor in 2 van de 4 voorontwerpen. Licht dat van boven komt 
creëert een totaal andere sfeer. Door een dakraam te voorzien is het mogelijk de gevels 
gesloten te houden zodat de woning in een dichtgebouwde, stedelijke omgeving kan staan. 
Dit biedt een antwoord op het probleem of een woning met zonnepanelen in een verkaveling 
de juiste stap is naar een samenleving met een kleinere ecologische voetafdruk. 

2.3 Financiële crisis 

Een goedkope woning realiseren in het kader van de financiële crisis, kan een belangrijk 
uitgangspunt zijn. Door de woning ‘DIY’-geschikt te maken, kan de eigenaar een grote kost 
van de woning uitsparen. Het onderzoek en de oplossingen die uit deze aanpak volgen 
kunnen ook nuttig zijn voor de professionele markt. 

2.4 Passiefhuisprincipes 

[Low-house] 

Passiefhuisprincipes kunnen in principe op ieder soort woning toegepast worden. Er moet 
wel een analyse gemaakt worden en de mogelijkheid bestaan om optimalisaties in functie 
van passiefhuisprincipes door te voeren. 

2.5 Duurzaamheid 

Het gebouw duurzaam maken, kan zowel op het vlak van materialisatie als op het vlak van 
flexibiliteit en uitbreidbaarheid. Deze punten kwamen terug in verschillende van de 
voorontwerpen. 

3 SJANGHAI ONTWERP 

In het kader van de wereldtentoonstelling te Sjanghai van 2010 werd een voorontwerp van 
de Solar Decathlon woning getoond in het Belgisch paviljoen ter promotie van het project. 
Het voorontwerp was een eerste poging om voorgaande conclusies en ontwerprichtlijnen 
die volgden uit de 4 eerste voorontwerpen te integreren in een ontwerp. 

De woning bestaat uit 2 verdiepen met een centrale patio en groot daklicht. De buitengevels 
zijn gesloten uitgezonderd enkele strategisch geplaatste ramen voor zichten. Binnenin 
ordenen de functies zich rond een centrale multifunctionele ruimte die baadt in het licht. 
Boven was er een rondgang met slaapfuncties. De Noordgevel is ontdubbeld met daarin 
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functies zoals sanitair, technische ruimte en opbergruimte. De centrale ruimte ligt hoger met 
eronder wateropslag. De afwatering van het dak gebeurt centraal via het dakraam.  

De woning heeft een gevelafwerking bestaande uit opgespannen textiel. De ramen en 
deuren worden gearticuleerd met kaders Het grondplan is vierkant met een zijde van 
ongeveer 8 meter. Door het voorzien van een dakraam is het mogelijk de woning zeer 
introvert te maken. Op deze manier past de woning op verschillende locaties, van zeer 
afgelegen waar beschutting van de omgeving gewenst was tot een stedelijke omgeving 
waar de woning beschutting biedt tegen de drukte van de stad en waar het mogelijk is een 
hoge densiteit te bereiken door het gesloten karakter. 

 

Figuur 25: Sjanghai Ontwerp 

3.1 Opmerkingen 

Het dakraam zorgt voor een speciale sfeer, de patio en de rondgang boven creëren een 
verassende ruimtebeleving. Het gesloten karakter geeft identiteit en een verrassingseffect 
aan de woning. De patio laat verschillende gebruiken en functies toe.  

De woning mist relatie met de buitenomgeving. Er is geen buitenruimte of deze is niet 
bepaald. Er zijn teveel niveauverschillen in de woning wat de flexibiliteit niet ten goede komt. 
Het werd duidelijk dat de detaillering van een textielgevel zeer belangrijk zou zijn.   

4 CONCEPTUAL DESIGN PROPOSAL ECUBE (MAART 2010) 

De tweede selectieronde hield in dat het team een voorontwerp diende op te sturen. Dit 
voorstel moest een maquette en een presentatiepaneel bevatten. Bij deze fase werd het 
team uitgebreid met 4 1e masterstudenten die dit deden in het kader van een atelier in het 2e 
semester.  

Voor hen was het een eerste kennismaking met de wedstrijd en met de verschillende 
voorontwerpen. Het ontwerp diende voort te bouwen op de conclusies en randvoorwaarden 
van de vorige ontwerpen.  

De ontwerpvoortgang werd opgevolgd en bijgestuurd. Het concept stond echter verre van 
op punt bij het insturen van het “conceptual design proposal” en werd later herzien en 
verder ontwikkeld. Er waren echter enkele factoren die bleven terugkeren.  
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De woning is een compact kubusachtig volume met een groot dakraam dat door het 
openzetten ervan de woning transformeert in een beschutte buitenruimte. De gevels zijn 
gesloten buiten de Zuidgevel die zich opent naar een terras (fig. 26). Technieken en vaste 
invulling zoals keuken en sanitair zijn voorzien in kasten die passen in de ritmiek van de 
structuur. 

 
Figuur 26: Maquette E-Cube 

In bijlage 3 vindt men delen terug van het presentatiepaneel 

4.1 Opmerkingen 

Het werd duidelijk dat het concept van de woning meer precies moest worden gedefinieerd. 
Het ontwerp was te clean en hield te weinig rekening met de beperkingen opgelegd door de 
structuur en  het principe van DIY. Uit de bedenkingen bij dit ontwerp volgde een 
duidelijkere definiëring van de ontwerpprincipes en uitgangspunten. Het ontwerp evolueerde 
vanaf dan vooral door het werk van de 1e masterstudenten: Pieter Jan De loof, Ruben 
Rottiers, Dietwin Van De Walle en Thomas Delameuilleure. In het hoofdstuk dat fase III 
beschrijft, wordt het ontwerp verder uiteengezet. 

Het was dit ontwerp dat gepresenteerd werd aan de organisatie van de Solar 
Decathlon en dat geselecteerd werd voor deelname aan de 2011 Solar Decathlon te 
Washington. 
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 FASE III: SOLAR DECATHLON 2011 SELECTION 

Op 6 april 2010 ontvingen we het heugelijke nieuws dat we geselecteerd waren als 
deelnemend team aan de editie van 2011. We waren daarenboven het enige Europese team 
ondanks andere Europese inzendingen. 

Volgende 20 teams werden geselecteerd: 

• Old Dominion University and Hampton University Tidewater Virginia 
• Florida International University  Florida Int'l 
• Victoria University of Wellington  New Zealand 
• Rutgers – The State University of New Jersey and New Jersey Institute of Technology

 Team New Jersey 
• University of Calgary  Team Canada 
• The University of Tennessee  Tennessee 
• Middlebury College  Middlebury College 
• University of Maryland  Maryland 
• Purdue University  Purdue 
• The University of South Florida, Florida State University, The University of Central 

Florida, and The University of Florida  Team Florida 
• The City College of New York  Team New York 
• The Ohio State University  Ohio State 
• Tongji University  Team China 
• Parsons The New School for Design and Stevens Institute of Technology  

 Parsons NS Stevens 
• Appalachian State University  Appalachian State 
• Ghent University  Team Belgium 
• University of Illinois at Urbana-Champaign  Illinois 
• University of Hawaii  Hawaii 
• Massachusetts College of Art and Design and the University of Massachusetts at 

Lowel  Team Massachusetts 
• The Southern California Institute of Architecture and California Institute of Technology

 SCI-Arc/Caltech 

Eenmaal zeker van onze definitieve selectie, konden de zaken die al een tijdje op ‘hold’ 
stonden, zoals het ontwerpproces, weer opgepikt worden. In dit hoofdstuk behandelen we 
deze zaken die een belangrijke rol spelen in de verschillende aspecten van de wedstrijd. 

1 PUBLIC RELATIONS- EN SPONSORINGSSTRATEGIE 

Na de bekendmaking van de 20 geselecteerde teams op 20 April 2010, waaronder Team 
Belgium, was het noodzakelijk om dit positieve nieuws aan de buitenwereld te melden. We 
dachten er aan om dit bericht niet enkel als nieuwsfeit te gebruiken, maar er direct een 
dubbele functie aan te hangen, namelijk het persbericht gebruiken als een kanaal om 
mogelijke sponsors te bereiken. 
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Om dit alles vlot en gestructureerd te laten verlopen werd volgende strategie opgesteld. 
Hieronder wordt deze in chronologische volgorde overlopen. 

• WEBSITE 
Een website maken waarnaar verwezen kan worden in het komende persartikel. Dit 
wordt ook ons centrale PR-orgaan waarop het laatste nieuws zal verschijnen. 
Hierdoor kunnen sponsors en fans de vorderingen op de voet volgen en moeten wij 
niet iedereen apart op de hoogte houden. Een nieuwsbrief zal een must zijn. 

• VOORLOPIGE PARTNERS PERSOONLIJK OP DE HOOGTE STELLEN 
Een persoonlijk bericht sturen naar al onze sponsors en partners die ons reeds 
geholpen hebben met In Kind support waarbij we moeten uitleggen of we al dan niet 
verder werken met hen. Verder vermelden we onze website en persartikels zodat zij 
op de hoogte kunnen blijven van vorderingen in het project. 

• EXPO SJANGHAI-MAQUETTE IN SAMENWERKING MET GREENBRIDGE 
Vanuit Greenbridge werd het voorstel gedaan om een maquette uit te werken met de 
3D-printer waarbij hun Greenbridge Incubator op kleine schaal tentoongesteld zou 
worden op de wereldexpo te Sjanghai (fig. 27). Hierbij werd ons de kans geboden 
tevens een maquette van ons eigen SD-ontwerp toe te voegen. Dit was een mooie 
kans om wat meer bekendheid rond ons project te krijgen. 

• PERSARTIKEL VIA UGENT PERSDIENST 
Zelf een persbericht opstellen en laten controleren en verspreiden door de persdienst 
van de UGent. Met als functie publiciteit voor Team Belgium dat als enige Europese 
team geselecteerd is door de U.S. Department of Energy om deel te nemen aan de 
Solar Decathlon. Verder wordt, zoals reeds hierboven vermeld, van de media-
aandacht gebruik gemaakt om sponsoring en fondsen aan te trekken. 

• INTERNE OPROEP MEDESTUDENTEN 
Een oproep lanceren naar mensen die geïnteresseerd zijn in bepaalde vacatures 
zoals webdesign, grafisch design, elektrische systemen, mechanische systemen.  

• TEAMUITBREIDING  
Voornamelijk via bijzonder vraagstukken en thesisstudenten maar ook door 
geïnteresseerden die zich willen inzetten voor bepaalde aspecten van het project. 

• JOKERWEEK-BAR 
Met onze STOW-structuur werd een eerste testopstelling gemaakt die tevens 
gebruikt werd als bar voor de jokerweek. Op deze manier konden we al wat publiciteit 
maken in de faculteit zelf en konden we al een eerste ervaring opdoen in het gebruik 
en de assemblage van de structuur. 

• BATIBOUW 
Als extra argument om sponsors te overtuigen werd al snel gedacht om onze woning 
te kunnen promoten op Batibouw. Dit in navolging van onze aanwezigheid op de 
International Building show te Orlando, Florida. Er zijn gesprekken met de Orde van 
Architecten. 

1.1 Expo Sjanghai maquette 

Het voorontwerp van de Solar Decathlon woning was onderdeel van de maquette van het 
Greenbridge onderzoekspark. Hier worden bedrijven met innovatieve technologieën die 
ecologisch verantwoord zijn, onderzocht en ondersteund in samenwerking met onderzoek 
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aan de UGent. De maquette was te bekijken in het Belgisch paviljoen op de 
wereldtentoonstelling van 2010 in Sjanghai. 

De maquette is volledig gemaakt door studenten (Tom Jonckheere en Toon Vermeir). Er 
werd gebruik gemaakt van de 3D-printer, aangekocht door de vakgroep architectuur en 
stedenbouw. De modellen werden deels aangereikt door de betrokken architectuurbureaus 
en deels zelf gemodelleerd. De basis bestond uit een houten sokkel met plexi afwerking 
gesneden door de lasercutter van de vakgroep. Naast de Solar Decathlon woning bestond 
de maquette uit fragmenten van een windmolenpark voor onderzoek, een biogas tankstation 
en de Greenbridge Incubator. 

 

Figuur 27: Maquette Sjanghai 

Het ontwerpen, regelen en maken van deze maquette was een goede voorbereiding op het 
maken van de maquettes voor de Solar Decathlon. Er werd ook ervaring opgedaan in het 
versturen ervan per vliegtuig. 

De 3D printer is van het merk Zcorp en de modellen opgebouwd met Autocad werden 
hersteld met de ZXX software. 

1.2 Website (fig. 28) 

Aangezien we niet alle informatie voor geïnteresseerde, toekomstige sponsors in het 
persartikel konden verwerken en aangezien we verwachten dat sommige kranten het 
oproep gedeelte voor sponsoring zouden weglaten, was het noodzakelijk om toch 
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tenminste een website adres te kunnen mededelen in het persartikel waar dan verdere uitleg 
en contactinformatie zou kunnen gevonden worden.  

Het opstellen van een website was bovendien sowieso een vereiste van de 
wedstrijdorganisatie zodat ze een link kunnen voorzien op hun eigen Solar Decathlon site 
voor mensen die verdere informatie willen over de verschillende woningen. De deadline 
hiervoor is echter pas midden Augustus, we zullen dus zeker mooi op tijd zijn om deze 
‘deliverable’ te halen. 

Vanuit onze ervaringen met de Solar Decathlon 2009, mede inzake de website, hadden we 
reeds al wat ervaring met wat de inhoud en het functioneren van deze website moest 
voorstellen. We wilden graag een website met een gemakkelijke gebruikersinterface waarop 
ieder lid berichten kon posten. 

Aangezien deze site in relatief korte tijd moest worden gerealiseerd, werd gekozen om de 
site via het Wordpress-platform op te stellen, aangezien dit door iemand van ons gedaan 
kon worden. Michael Arens verdiepte zich voor een korte periode in de werking van 
Wordpress en de nodige stappen werden gezet om een webadres en hosting te verkrijgen 
van de DICT-dienst van de UGent. Het adres http://solardecathlon.ugent.be werd 
aangemaakt. We kozen voor een meer algemene naam zodat deze eventueel later ook nog 
gebruikt zou kunnen worden, en we opteerden ook voor een webadres van de UGent om de 
relatie tussen ons project en de UGent duidelijk te maken. Er werden jammer genoeg wel 
wat beperkingen ondervonden bij de hosting door de UGent. Eerst en vooral moest er een 
uitzondering gemaakt worden op het feit dat we geen statuut hadden van zelfstandig 
personeel of derdecyclus studenten, om toegang te krijgen tot de fysieke hostingsruimte. 
Daarna werden ook beperkingen opgemerkt inzake de strikte beveiligingen qua uitgaande 
server-connecties met de wordpress-server. Ook het uploaden van foto’s via Wordpress 
ging moeilijk, aangezien de webhostingsserver niet toeliet dat Wordpress bestanden 
wegschreef, hiervoor moest telkens manueel de eigenschappen van deze bestanden 
aangepast worden zodat ze zichtbaar werden op de website … . 

Uit deze website werden volgende bevindingen opgedaan die zullen gebruikt worden in de 
definitieve website: 

1.2.1 Eenvoudige gebruikersinterface 

Alle leden van Team Belgium moeten de mogelijkheid hebben om toegang te krijgen tot de 
dynamische pagina’s en de inhoud van de statische pagina’s van de onderdelen waarvoor 
ze verantwoordelijk zijn. 

1.2.2 Vaste pagina’s vs dynamische pagina’s + vertalingstrategie 

De website wordt eigenlijk opgedeeld uit een aantal ‘statische pagina’s’ waarbij de inhoud 
nauwelijks zal veranderen. Deze pagina’s zouden beschikbaar moeten zijn in twee talen: het 
Engels en het Nederlands. Dit zijn vooral informatieve pagina’s die gaan over de volgende 
zaken: 

• ABOUT: algemene informatie rond de wedstrijd 
• Solar Decathlon: informatie over de wedstrijd 
• Statement of work 
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• UGent 
• E-Cube: uiteenzetting van de algemene concepten 
• TEAM: de opstelling en voorstelling van het team 
• DESIGN: uitleg over het ontwerp, de uitgangspunten 
• SPONSORS: het gedeelte sponsoring 
• Informatie voor toekomstige sponsors 
• Informatie/publicatie van huidige sponsors 
• CONTACT: de contactpagina… 

Daarnaast zijn er de pagina’s die regelmatige zullen bijgewerkt worden. Dit worden de 
‘dynamische pagina’s’ genoemd. Hiervan zou enkel de titel en de korte beschrijving van de 
inhoud in het Engels en het Nederlands voorzien worden. De inhoud van de berichten zou in 
de brontaal blijven, zij het Nederlands, zij het Engels. Voorbeelden van deze pagina’s zijn:  

• BLOG: Persoonlijke team-blog 
• IN THE NEWS: De laatste press-releases 
• EVENTS: Aankondigingen van opkomende events 
• PROGRESS: Verloop van het project en video blog van de laatste ontwerp 

aanpassingen 

De uiteindelijke bedoeling is dat de site wel één geheel vormt waarbij op de voorpagina het 
laatste belangrijke nieuws verschijnt samen met een beknopte voorstelling van het project 
en de belangrijkste sponsors. Alle titels en zaken die benodigd zijn voor het goed 
functioneren en navigeren binnen de site moet tevens tweetalig worden opgesteld. 

Andere belangrijke punten waarmee rekening gehouden moet worden zijn, dat de hele 
website moet voldoen aan de vooropgestelde eisen van de US DOE Solar Decathlon rules 
en regulations. Er moet tevens een volledige integratie zijn met sociale netwerksites. Een 
nieuwsbrieffunctie moet mogelijk zijn waarbij mensen zich via de site met hun e-mailadres 
kunnen opgeven als ze deze willen ontvangen. Commentaar geven op de blog artikels en 
waar nodig, moet mogelijk zijn. Deze moeten wel modereerbaar zijn alvorens ze publiek 
verschijnen. Dit ‘commentaar geven’ is een essentieel onderdeel waar geïnteresseerde 
mensen verder vragen kunnen stellen over bepaalde ontwerpbeslissingen, ideeën, 
strategieën, technologieën die we voorstellen zodat een open communicatie en interactie 
wordt tentoongespreid. Dit is een belangrijk deel in het sensibiliseren van ons doelpubliek, 
onze missie. 
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Figuur 28: Homepage van de E-Cube website 

1.3 Persartikels 

Er werd een persartikel opgesteld dat via de interne persdienst van de UGent werd 
gecontroleerd en verspreid. Eerst werd het gepubliceerd op de UGent-site, daarna 
verscheen het in het kader van onze deelname aan de design review workshop ook in de 
pers. 

Gepubliceerde artikels in volgende kranten (zie bijlage 4 voor het oorspronkelijk  
verspreide persbericht): 

• Di. 4 mei: UGent.be: 'Studenten bouwen woning op zonne-energie'. 
• Do. 20 mei: Het Nieuwsblad: ‘UGent studenten met duurzame woning naar Solar 

Decathlonwedstrijd in VS’.  
• Vr. 21 mei: De standaard: ‘Gentse studenten bouwen huis op zonne-energie’. 
• Do 27 mei: Het laatste nieuws: ‘Ingenieursteam doet mee aan internationale 

wedstrijd’. 

1.4 Sponsoringszoektocht 

Voor het verdere verloop van dit project werd en moest (het was een verplichte deliverable3

                                                 
 

3 Zie deliverables-sheet in bijlage 5 

) 
er een eerste ruwe kostenschatting gemaakt worden van de gehele woning. Hierbij werd 
een rudimentaire meetstaat opgemaakt van alle nodig geachte onderdelen van de woning. 
Er werd opgemerkt dat vooral voor het schrijnwerk plus beglazing, alle technische 
apparatuur en huishoudtoestellen alsook de PV en Solar Thermal-installatie nog de nodige, 
en niet van de minste, sponsors moesten gezocht worden. Deze onderdelen omvatten een 
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aanzienlijk deel van het budget. Om deze zaken zo snel mogelijk uit te voeren zijn ze reeds 
in Juli 2010 gepland. 

1.5 Sensibilisatie en bekendmaking binnen de universiteit 

Alhoewel er binnen de universiteit en faculteit reeds persartikels verschenen was er nog 
steeds een grote onbekendheid van het project en een totale afwezigheid van 
samenwerking met andere faculteiten. Een dringende team-uitbreiding en expertise van 
personen buiten het vakdomein van de ir.-architecten is noodzakelijk. Voorbeelden van 
functies die nodig werden geacht: 

• Expert in elektrische en elektronische zaken 
• Expert in Public Relations en sponsoring 
• Expert in het economische aspect, affordability, kosten-batenberekening, 

kostenbegroting, commercialiseringsmogelijkheden 
• Expert in webdesign 

1.6 Batibouw 

Om een extra argument te hebben voor toekomstige sponsors, en geïnspireerd op de 
geplande publiciteit op de Internatinal Builders Show te Orlando, Florida, die georganiseerd 
werd door de Solar Decathlon organisatie, werd besloten om tot doel te nemen onze 
woning te kunnen promoten op Batibouw. Liefst zodat een levensecht gedeelte, of de 
volledig woning, zou kunnen openstaan voor het publiek. 

Om dit te kunnen realiseren werd contact opgenomen met de Orde van Architecten, met als 
tussenpersoon prof. Ir.-architect Firmin Mees die verbonden is aan onze vakgroep en een 
belangrijke functie bekleed binnen dee Orde van Architecten. De bedoeling hiervan is om 
onze E-Cube te kunnen opstellen als paviljoen van de Orde op Batibouw. Zij zouden ons 
kunnen sponsoren met hun standplaats en eventueel extra fondsen zodat dat wij onze 
huidige en toekomstige sponsors de nodige return kunnen bieden door publieke reclame op 
dit evenement. 

Ons voorstel werd positief ontvangen en de nodige stappen werden ondernomen. Op dit 
ogenblik wordt het voorstel besproken op de nationale vergadering van de Orde, meer 
kunnen we hierover momenteel niet mededelen. 

1.7 CleanTech summer event, Greenbdrige 

Als topregio voor nieuwe energie, pakt Oostende op donderdag 1 juli 2010 uit met 
hét Cleantech Summer Event. Power-Link, POM West-Vlaanderen, VITO, POVLT en 
Haven Oostende slaan opnieuw de handen in elkaar om alle betrokken actoren uit de 
bedrijfs-, de beleids- en de academische wereld een krachtig communicatieplatform 
te bieden. 

Op dit evenement zouden we de nodige publiciteit kunnen krijgen en contacten leggen met 
mogelijke partners en sponsors. 
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2 PROJECTMANAGEMENT 

In dit onderdeel wordt meer algemeen ingegaan op de praktische organisatie van Team 
Belgium. 

2.1 Gemeenschappelijk emailadres aangemaakt 

Om het mailverkeer centraal en overzichtelijk te laten verlopen werd gekozen om een gmail-
adres aan te maken: TeamBelgium.SD2011@gmail.com. Op deze manier kregen we ook 
een Single Point of Contact (SPC). Alle teamleden hadden toegang tot deze mailbox die van 
om het even waar toegankelijk was. Deze manier van werken met een SPC, functioneerde 
gelijkertijd als archief van al ons mailverkeer zodat niet alle mail her en der bij teamleden in 
de vergetelheid zouden raken.  

In de loop van het project zal de strategie wel verder moeten worden uitgewerkt en 
aangepast, aangezien er ‘Team Officers’ werden aangeduid vanaf April 2010. Hierdoor 
zullen de contacten ook meer gefocust verlopen met de verantwoordelijkheden. Het ideale 
zou zijn dat er emailadressen worden aangemaakt met als adres ‘Team-
officersnaam@TeamBelgium.be’ zodat de mails niet teveel vermengd worden met 
persoonlijke mails wanneer het persoonlijk e-mailadres zou gebruikt worden. 

2.2 Server opgesteld waarop alle bestanden centraal beschikbaar zijn voor de teamleden 

Naast het e-mailadres werd ook een server opgesteld om al onze bestanden op te zetten. 
Op die manier kon iedereen beschikken over alle bestanden, en was enkel een 
internetverbinding nodig om van om het even waar aan de laatste nieuwe bestanden te 
geraken. Anderzijds diende de server, net als het e-mailadres als archief van alle bestanden. 

2.3 Opstellen van Gantt-chart en strategie en planning van projectuitwerking 

Vanaf het moment dat we wisten dat we geselecteerd waren, werd voor ons het groen licht 
gegeven en konden we ook verder plannen. Hiervoor was de projectmanager, Michael 
Arens, verantwoordelijk en deze stelde in samenspraak met het team een Gantt-chart op. 
Hierbij was het belangrijk rekening te houden met de mogelijkheid om op Batibouw een 
representabel paviljoen te kunnen bouwen, waardoor onze deadline voor een eerste test-
constructie reeds vroeger komt te liggen. 

Vanuit de deadlines van de vereiste deliverables (zie bijlage 5) opgesteld door de SD-
organisatie, en vanuit de team-uitbreidingsstrategie via bijzondere vraagstukken werd het 
als noodzaak gezien dat het ontwerp op punt staat tegen eind Augustus. Het ontwerp zal zo 
ver mogelijk worden uitgewerkt, zodat enkel nog kleine optimalisaties moeten uitgevoerd 
worden op technisch vlak. Vanaf deze documenten worden dan de taken inzake de te 
verwezenlijken deliverables gebaseerd en uitgewerkt door studenten die zich inschrijven 
voor bepaalde onderdelen binnen dit bijzonder vraagstuk. 

Om tot het beoogde definitieve ontwerp te komen moet er dus in de vakantie verder 
gewerkt worden. Ook moet zo snel mogelijk verder gewerkt worden aan de fundraising voor 
ons project en het zoeken naar sponsors voor allerlei posten in de woning. Dit vereist een 
snelle en grote inspanning. Dit betekent dat zowel het Core- als Seedteam als vakantiejob 
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aan het project zou werken, en dat het budget van de SD hier deels zal aan gespendeerd 
worden. 

Zie Gantt-chart in bijlage 6 

2.4 Team-opbouw & uitbreiding 

Zoals initieel gepland in ons aanvraagdossier werd het Core-Team, bestaande uit de vier 
thesisstudenten die het project hebben opgestart, opgevolgd door het Seed-team van 1e 
masterstudenten, dit gebeurde in de loop van de ontwerp-charade. 

Rond April, na onze definitieve selectie werd vanuit de SD-organisatie gevraagd om 
‘Officers’ aan te stellen voor allerlei functies, deze werden ingevuld als volgt: 

• Sponsorship Manager: Emelie Demasure 
• Primary Student Contact: Michael Arens 
• Project Manager: Michael Arens 
• Public Relations Contact: Emelie Demasure 
• Construction Manager: Toon Vermeir 
• Project Architect: Thomas Delameillieure 
• Project Engineer: Peter trappeniers 
• Measured Contest Captain: Dietwin Van de Walle 
• Health and Safety Officer: Toon Vermeir 
• Fire Watch Captain: / 
• Instrumentation Contact: / 
• Electrical Engineer: / 
• Faculty Advisor: Prof. Steven van Dessel 

Deze administratieve verplichting met het aanduiden van Team Officers was gekoppeld aan 
heel wat werk en een workshop in mei. Het werd al snel duidelijk dat specialisatie en 
verantwoordelijken aanduiden voor bepaalde onderdelen heel belangrijk en noodzakelijk 
was. In figuur 29 word geprobeerd duidelijkheid te scheppen in het belang van bepaalde 
functies. 

Alhoewel er een opvolging was door studenten leek het noodzakelijk om personen uit het 
Core-Team doorlopend te blijven betrekken bij het verdere verloop van de wedstrijd. Deze 
zouden deeltijds tewerkgesteld worden met het budget dat voorzien werd door de SD. Er 
werd berekend, samen met het budget dat nodig was voor het vakantiewerk, dat drie 
personen gedurende twee dagen in de week zouden kunnen tewerkgesteld worden. Deze 
zouden dan ook een begeleidende rol spelen bij het bijzonder vraagstuk. 

De functies die door deze drie personen zouden worden bekleed zijn afgeleid vanuit 
bovenstaand schema en de ‘Team Officers’ indeling. 

• Project Manager en budgetbeheer:  Michael Arens 
• Public Relations en sponsoring:  Emelie Demasure 
• Construction manager en head of design:  Toon Vermeir 
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Figuur 29: Team Structuur 

2.5 Yahoo Group en conference Calls 

Net zoals wij binnen ons team de bestanden en e-mails met elkaar deelden, was er vanuit 
de SD-organisatie een Yahoo Group opgesteld (http://groups.yahoo.com/group/SD2011) 
waarop de laatste berichten en bestanden werden gedeeld en bekend gemaakt. 

Daarnaast werden ook maandelijkse conference-calls georganiseerd die op de eerste 
woensdag van de maand doorgingen. Hiervoor dienden we omstreeks 21u00 Belgische Tijd 
in te bellen, samen met de 19 andere teams. Op deze conference calls werd vaak een uur 
allerlei zaken behandeld, waarbij een groot aandeel van de tijd enkel diende geluisterd te 
worden, waarna op het einde mogelijke vragen konden worden gesteld. Deze gesprekken 
werden opgenomen en beschikbaar gesteld op de Yahoo Group. Hierna volgt de agenda 
van de eerste twee conference calls die tot nu toe werden gehouden: 

Eerste Conference Call: Woensdag 14 april 

1:00 p.m. Roll call (Mike Wassmer of NREL) 
1:05 p.m. Welcome, organizer introductions, changes from SD2009 (Richard King of  
  DOE) 
1:20 p.m. Team subcontracts (Jeff Soltesz of NREL) 
1:25 p.m. Event/team sponsors (Betsy Black of DOE) 
1:30 p.m. Health and safety (Lee Ann Holwager of NREL) 
1:40 p.m. Yahoo Group, lot selection procedure, structural stamps (Mike Wassmer of 
  NREL) 
1:55 p.m. Site operations and lot selection considerations (Byron Stafford of NREL) 
2:10 p.m. Event production (Sara Farrar-Nagy of NREL) 
2:15 p.m. Communications (Carol Anna of NREL) 
2:20 p.m. Team Web sites (Amy Vaughn of NREL) 
2:25 p.m. Schematic Design Review Workshop logistics (Pam Gray-Hann of NREL) 
2:35 p.m. Q & A 
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2:55 p.m. Closing remarks (Richard King) 
3:00 p.m. Adjourn 

Tweede Conference Call: Woensdag 5 mei 

1:00 p.m. Roll call (Mike Wassmer) 
1:05 p.m. Project update (Richard King) 
1:10 p.m. Team subcontracts (Jeff Soltesz) 
1:15 p.m. General announcements 
1:20 p.m. Schematic Design Review Workshop (Mike and Pam Gray-Hann) 
1:25 p.m. Event and team sponsorships (Betsy Black) 
1:30 p.m. Web and branding updates (Carol Anna and Amy Vaughn) 
1:35 p.m. Health and safety (Lee Ann Holwager) 
1:40 p.m. SD Proposal deliverable and Affordability Contest update (Mike) 
1:45 p.m. Q & A 
2:00 p.m. Adjourn 

3 VERDERE ONTWERP:  ECUBE (MEI 2010) 

In het kader van hun ontwerpatelier werd het ontwerp herwerkt door vier 1e 
masterstudenten, Pieter Jan De loof, Ruben Rottiers, Dietwin Van De Walle en Thomas 
Delameuilleure. Er werd eerst een nauwere beschrijving van de concept vastgelegd. 

3.1 Woningconcept 

De uiteindelijke doelstelling was een woning die rudimentair en betaalbaar was, zonder in te 
boeten aan kwaliteit zowel op het vlak van leefomgeving als op architecturaal vlak. De 
woning moest snel en door de bewoners zelf kunnen worden opgebouwd. In het kader van 
de wedstrijd diende deze ook te kunnen worden afgebroken en terug opgebouwd door alle 
componenten te hergebruiken. Dit heeft als gevolg dat de woning eenvoudig kan worden 
geüpgraded of dat beschadigde elementen eenvoudig kunnen worden vervangen. Een 
constructie moest worden bedacht, rekening houdend met de beperkingen en voordelen 
van het structureel systeem. De gevel en dakbekleding moesten met geprefabriceerde 
panelen snel en eenvoudig kunnen worden opgebouwd. Technieken en elementen zoals 
keuken en sanitair dienden te werken volgens het principe van plug and play. 

De inrichting van de woning diende een zekere flexibiliteit toe te laten; op welke manier is 
nog niet vastgelegd. De sfeer van de woning moest worden bepaald door het dakraam en 
de manier waarop de woning werd opgebouwd. Wat overbodig is, moet worden 
weggelaten. Het tonen van de structuur moest bijdragen tot de sfeer en de uitstraling van de 
woning. 

De woning werd ontworpen voor een gezin met 2 kinderen en kon evolueren in functie van 
de ouderdom en financiële mogelijkheden van de bewoners. Er moest worden onderzocht 
hoe de privacy van de bewoners kon worden bewaard in een open-ruimte concept. In figuur 
30 staan enkele sfeerbeelden van de woning. 
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Figuur 30: maquette en interieurrender 

  

3.2 Opmerkingen  

Op de voorstelling van het ontwerp op 18 mei werden door de jury enkele bedenkingen 
geformuleerd: 

Jan Moens 

• Belgische architectuur in het ontwerp brengen? Bourgondische architectuur? 
• Tolerantie nodig bij aansluiting van de panelen. 
• Velcro op het dak? 

David Shmitz 

• Details van ramen: profielen beter in het vlak. 
• Nog meer doordrijven van het concept: geen draaitrap. (neemt teveel plaats in) 
• Is flexibiliteit zinvol in een woning van 8 op 8m? 

Steven Van Dessel 

• Kan er minder structuur zijn? Één structuurlijn kan worden weggelaten. (=>lagere 
kost)  

• Manier van wand aanbrengen: horizontale stijlen overbodig. 
• Naden panelen hoeven niet overeen te komen met structuur: tand en groefsysteem. 

Klaas Derijcke 

• Gebruik maken van het dakvlak om de structuur stijf te maken. 

David Van Severen 

• PVC ipv EPDM 
• Gevelkleur/materialisatie 
• Materiaal van binnenmeubels 
• Ruwe structuur >< Verfijnde detaillering 



FASE III: SOLAR DECATHLON 2011 SELECTION 61 

• Structuur niet verven 

Mark De Koning 

• Keuken en badkamer samen 
• Vloer eerst leggen en dan structuur, niet andersom 
• Vier zijden = vier omvormers voor PV 
• Multiplex panelen niet standaard 

Rolf Vansteenweghen 

• Kunnen we rekenen op de dampopenheid van de velcro? Is slechts plaatselijk 
• Afstellen funderingen niet onderschatten 

Stefanie Mangé 

• Vraag bij dakraam: U-waarde dubbel 

4 SCHEMATIC DESIGN PROPOSAL EN (PRELIMINAIRY) TARGET 
CONSTRUCTION COST (DELIVERABLES) 

Als voorbereiding op de Schematic Design Review van 21-22 mei werd een schematic 
design proposal en een rudimentaire eerste constructiekost gevraagd. Aan de hand van dit 
document diende al verder nagedacht te worden over allerhande praktische zaken, waarop 
de desbetreffende verantwoordelijken van de Solar Decathlon commentaren en tips konden 
geven op de workshop. 

Dit document vind men integraal terug achteraan in bijlage 7 en 8. 

5 SCHEMATIC DESIGN REVIEW WORKSHOP 

5.1 Vrijdag 21 mei, 18:00u – 21:00u (Crystal Gateway Marriott ): Social Event 

Welkomstwoord door R. King (Director US DOE Solar Decathlon) 

Welkomstwoord en voorstelling Schneider Electrics 

Voorstelling organisatoren Solar Decathlon door Lee Annn Holwager 

Voorstelling teams 

Powerpointvoorstelling met aandachtspunten door R. King 
(powerpoint integraal ontvangen) 

• Aandachtspunten manieren opbouw/veiligheid 
• Aandachtspunten technieken en constructiewijzen 
• Overzicht wedstrijden en scores 
• Conclusies: waarop scoorden de winning teams?  

De top 3 scoort algemeen hoog op alle wedstrijden waarbij de objectief gemeten 
jury’s (comfort zone, netmeetering, hot water...) het verschil maken. 
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• Nieuwe regel: ‘Affordability’, korte uitleg over de manier waarop scores worden 
toegekend. 

5.2 Vrijdag 9 mei, 09:00u-10:30u (National Building Museum): Tentoonstelling Solar 
Decathlon Finalisten 

Het National Building Museum te Washington DC stelt van 1 mei 2010 tot 25 juli 2010 de 
conceptuele ontwerpmaquettes en –panelen tentoon die 20 finale teams voor de tweede 
selectieronde van de US DOE Solar Declathlon 2011 opstuurden (fig. 31). De tentoonstelling 
is getiteld “U.S. Department of Energy Solar Decathlon 2011 Finalists: A Special 
Presentation”  

Op vrijdag 21 mei kregen we de kans de ontwerpen van onze concurrenten te bekijken. De 
kwaliteit en aard van de ingezonden ontwerpen varieerden aanzienlijk, maar het niveau lag 
algemeen hoog. Foto’s van de maquettes zijn te vinden op de officiële US DOE Solar 
Decathlon site solardecathlon.gov. Er is een oproep gedaan om alle teampanelen te 
uploaden op een centrale groep, maar daar is slechts door een beperkt aantal groepen 
gevolg aan gegeven. Het is dan ook moeilijk om op basis van dit bezoek hier een duidelijke 
extensieve commentaar te formuleren over de positie van ons voorstel ten opzichte van de 
anderen, maar het heeft ons een duidelijk overzicht en idee gegeven over hoe we ons verder 
in deze wedstrijd moeten profileren, wat onze sterktes zijn.  

Meer informatie is te vinden op de site: 
http://www.nbm.org/exhibitions-collections/exhibitions/solar-decathlon-exhibition.html 

Figuur 31: Tentoonstelling NBM 
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5.3 Vrijdag 9 mei, 16:00u-16:30u (Crystal Gateway Marriott): Meeting potentiële sponsor 
Schneider Electric 

5.4 Zaterdag 22 mei, 08:00u-18:00u (Crystal Gateway Marriott Conference Hall): 
Schematic Design Review Workshop 

Deze workshop gaf elk team de kans om diverse aspecten van de wedstrijd en het ontwerp 
met specialisten ter zake te overleggen, bespreken en vragen te stellen volgens een strak 
tijdschema (fig. 32). Ter voorbereiding werd een  Schematic Design Proposal (zie bijlage 7) 
opgesteld die aan de organisatie werd doorgestuurd op 4 mei. Op deze manier kregen zij de 
kans om zich grondig op elk gesprek voor te bereiden met up-to-date informatie over het E-
cube project. Hieronder zijn per onderwerp de notities opgenomen die geformuleerd werden 
tijdens deze besprekingen. 

 

Figuur 32: Team Belgium aan het werk op de workshop 

5.4.1 08:00u  Introduction (Richard King) 

5.4.2 08:20u  Event Logistics (Sara Farrar-Nagy) 

• Important:  
o structure for communication within team, to make sure information gets past 

when people graduate, the team grows... 
o fundraising enlarging from now on: outreach f.e. to the community... 

• Exact SD event dates released by October start making reservation  
o infrastructure renting to keep all options open 
o Washington.org: starting point to find lodging 

• Seek creative ways to get things done over the Atlantic avoid limited and expensive 
options: relationship to foreign churches, alumni (free rooms to sleep), Belgian 
Embassy...  

• Special exclusive event hosting/party: embassy, alumni, sponsors, university 
chairman  

o very limited opportunities, ideal: Friday night after Award Ceremony 
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o structure for VIP-tours will be available (released closer to the event): f.e. 
meeting with SD director, security... 

• Shipping: pay attention to hurricane season! 
National association of Homebuilders: provided building space to Team Madrid 2011 
German team: house in shipping container, tool shed recommended  

• Mall must be completely clear, contact storage facilities when necessary 
Storage under the house (problems with rats!) 

• Hope to provide temporary construction power (pending) during assembly 
Lighting on Mall not enough for construction during night 

5.4.3 08:40u   Affordability Contest (Matt Hansen) 

Matt Hansen: residential designer with ties in senate (sustainable housing) + own 
construction estimating firm 

• Team can evaluate/check expert estimation (roles are switched!) 
• Important not to hand in rubbish documents (= rubbish cost estimate refine 

drawings!) for the first estimate in January! 
• Several estimation updates before construction based on renewed drawings + Juried 

on the Mall: did you build what you designed ? 
o Goal: stimulate early on understanding and strategy making 
o and stimulate honesty within team estimations 

• Shipping costs to USA added to cost estimation for unique construction elements:  
o universal availability though distributor network (US equivalent)  single 

source availability (EU) 
o Cost Stow structure   cost standard construction steel: what will be used 

for estimation? 
o Hand in cost proof documents from two independent equivalent companies 

(EU + US)  
• Elements (furniture...) integrated into the building will be included in estimation 
• Cost per square footage low in big house: Can teams get benefit/get value from this? 

o No. This will be taken into account/recommended to change in the future, but 
now it’s too late to change it for this competition.  
“Game the system, this is what Americans call winning.” 

• DIY is considered as contractor build 
• In Europe is ‘custom made’ the rule, in America the exception and more expensive  

consider not with American standard measure. 

5.4.4 09:20u  Competition Strategy (Mike Wassmer) 

• Identity target client as specific as possible 
o Identify town and province (climatic): pinpoint on a map, give some images, 

line the context as specific as possible (does not mean it will only work in that 
town) 

o Identify housing type (f.e. single family , retirement, vacation housing) 
o Who is most probable to buy it at the moment of selling (SD event) ?  

 Demographics, be specific, no evolution 
 influences market appeal, architecture...juries 



FASE III: SOLAR DECATHLON 2011 SELECTION 65 

• Finished floored area: questions/struggles about measuring, contact Mike 
Wassmer 

• House Tour: people have to enter from the main street, waiting line can be in side 
street 

o Issue of exit to the side street: See Byron Stafford 
• General regulation reminders: 

o Exterior stair prohibited  all ramps (not even 1 or two stairs) (< compliancy 
problems in past) 

o No batteries  (except 100 Wh ) 
o No ground source, even no simulation 
o No outdoor dinner parties, no preparing  outdoor: HVAC system should keep 

you comfortable (exception for VIP hosting) 
o No fire pits, candles... admitted, even if they’re not turned on 

• Don’t exhibit house in upgraded state, show as build on Mall. 
o Some juries can take expansion possibility into account. 

5.4.5 09:40u  Design Deliverables (Joe Simon) 

• PDF:  
o Make the structure visible through the bookmarking-function in Adobe 

Acrobat 
o all text imbedded, drawings factor based  (high resolution) so it can be 

scaled 
• Document:  

o Symbols standardized 
o Revit template will be available where most of  the editing has been done 
o !! Summary: US National CAD Standard (Book) 
o Hint: make story boards, make table of content early on + everything has to 

be done in Revit, start early on. 
• DWF Key noting (labeling)  yahoo site: text box to find out how 

o f.e reference Building Code  always US standard 
• Only show what’s necessary to build the building (no graphics or fancy image) 

Show off additional extra details, simulations... on architecture, engineering jury 
(warning: can result in higher cost estimate) 

• Revit model will be used for cost estimate & square footage, no 3D model 
• Template by end of July (drawing standard, no graphics or image) 

o file by end of August (shows what is expected) 
• Important to show process of building (when specific), not just details 
• No rules for 3D model 
• Changes in drawings after delivered to what will be build 

o  Let organizers know what you changed before jury 
o They recognize that what you draw will not be exact what you build, without 

penalty risk 
• Hint: 2 shifts day/night during construction, not sleeping is no sensible option 
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5.4.6 10:40u  Web Site (Amy Vaughun) 

• 17 August: preliminary deadline 
• 5% of overall payment + link from official website 
• Final website (3 or 4 weeks before SD): scores dedicated! 
• Normally 3 reviews necessary to put right all specifications  no last-minute work 
• Press releases best translated in English?  

o Up to you, depends on strategy, can be taken into account as part of 
subjective jury 

5.4.7 11:00u  Public Exhibit (Carol Anna) 

• Branding Guide brochures: use name, colors, key messaging important document! 
• 100 copies of brochures for sponsors have been sent, more will come later 
• Key rules: 10-3; 11-4; 10-6; 11-4 ;11-5 
• Quote “personal and active informing” in Schematic Design proposal: best not inside 

the house 
o Provide 2 versions/scenario’s for jury:- very few people in line   peak 

moment 
o Best informative panels and explanation outside the house  Only 

experience  inside the house while passing through 
• No advertising on the Mall   Sponsor expectation 

o  work together with Carol Anna to be compliant with sponsor expectations  
o Hint: make sponsor signing somehow educational 

• Advertising on Orlando exhibition?  they will get back to us about this item 
• No need to disguise logo on products themselves 
• House Tour  

o Proposal in Schematic Design: approved!  positive: very simple! 
o Avoid information panels on the exit line, people have to move there 
o Sitting places in the front queue: no restrictions/recommendation, avoid 

bottlenecks, best not to provide seating in the house (move fast) or after 
(keep hanging) 

• Promotion to sell house: no marketing/advertising materials on the mall, let organizers 
know  

o Promotion to sell items in the home: idem 
o Grey zone: use website & verbal promotion 

5.4.8 11:40u  Health and Safety (Leen Ann Holwager) 

• General: hat - glasses - shirt minimum 3 inch sleeve (electronics: long sleeves) - long 
trousers... 

• Hint: people should be used to wearing safety glasses at all times before coming to 
the Mall 

• Sprinkler system = new requirement (not connected to water grid?) see Tom 
Meyers 

• Avoid railing: 30 inches height difference max, slope rise (code 88)  
• Inspection on safety equipment 3-67 e.f. 
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o Hint: purchase products from the US or equivalent EU standard if you can 
assure it  

o (provide information to Lee Ann before getting started) 
• Above 6 ft. in height: required fall protection & working surface 

o Compare Stow structure to  scaffold standard 
o recommended: scissor lift = overview & fall protection 

• Draft of template will be available, make sure you understand it to the level expected. 
o Safety course online to be followed by 3 members of Team Belgium 

• Unloading of trucks: beware of companies that tarp the loads  (safety is their 
responsibility) 

5.4.9 13:20u  Site Operations (Byron Stafford) 

• B. Stafford: Assembly -Disassembly - Grid 
• 50Hrtz 230 Volt, single phase, max 150 Ampt:  SD team still working on this EU-issue  

o did not work perfectly in last editions 
• Side Street next to E-cube site? There won’t be one, space will be leveled out (2 or 3 

m extra) 
• Containers can be put on the grass, beware of the tilt and the final shock when 

touching the ground 
o No crane needed 
o Number each container 

 1. tools & foundation survey equipment 
 !! airplane = personal equipment container  permitted to be on you 

site when container comes 
 2. House 
 ... 

• Hand in list of trucks + where & when 
o Team planning: there will be one person needed to walk with the trucks all 

along the Mall to the house and back 
• Plan in  schedule for rain & for people to get sick during assembly period 
• Min 3,5 inches (building code) above dirt, tanks too( beware of drainage problems) 

o Air to breath the grass! 
• No fresh water thank in the house  supply tank and pressure pump 
• Sand on the Mall  + foundation on top = not permitted   use textile/fabric 

underneath 
• 1000-15000 pounds per square foot: decides how big foundation foots will be 

5.4.10 14:00u  DC Electrical (John Wiles) 

John Wiles: PV-inspector jwiles@nmsy.edu 575-646-6105 

http://www.nmsu.edu/  Photovoltaics Codes-Standards 

• Make sure you have a relationship with an electrical supplier in Washington DC where 
Team Belgium can purchase last-minute unexpected supplies and assistance during 
the weekend (normally closed) of assembly. (As well as for the PV system)  
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o  Best to cooperate with companies that have a division in Belgium as well 
as in the US. 

• Frequency  to be specified later 
• Search for company that has expertise in US electrics too, (f.e. Micro-inverters) 
• No license needed for students to work on the electrical system 
• Importance of continuity from design to execution: when something goes wrong 

someone has to know why and how to fix it  follow-up by one specific team 
member from beginning to end 

• All DC appliances and wiring have to be listed. 
• Conduit needs to be continue, wiring in Stow-structure is OK (< you can always reach 

it) 
• Exposed wiring > 30 Volt: prohibited 
• Example of great practice: Texas ANM 2007  search for documents 

Things to consider with respect to the PV System design:  
(in addition, no replacement, of submission required by the 2011 Decathlon Rules) 

• You documentation that J. Wiles will need to see should include: 
o A full three-line schematic of the entire PV system showing all PV 

components with model numbers, all conduits with types and sizes, all over 
current devices and ratings, all conductors with color codes, types and sizes, 
all disconnects with ratings, and the grounding system ( different from 
practice in Europe!!  check codes) 

o A page or two of calculations based on NEC requirements showing: 
calculations showing how DC conductor (based on module Isc) and AD 
conductor (based on rated inverter output current) sizes were determined 
using Code requirements and the average high ambient temperature for 
Washington DC, or your home base, whichever is higher. Calculations 
showing that, at the expected low temperature, the maximum system voltage 
does not exceed the maximum inverter input voltage. NEC 690.64 (B) 
calculations for the main load center and any other panel bus bar or 
conductor where required. 

• The sooner, this documentation can be provided to J. Wiles in PDF form via e-mail, 
the earlier and faster they can ensure that the PV system will comply with NEC 
requirements –at least on paper. 

• Additional comments on the Design Schematics: 
o Large energy storage batteries are not allowed by the Decathlon Rules. 
o All wiring including the raceways it is installed in must comply with the 2008 

NEC. 
o Be sure that the DC lighting or other DC non-PV circuits use listed equipment 

or submit a proposal to Tom Meyers to use unlisted equipment operating 
under 60 Volts. 
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5.4.11 15:00u  SD Building Code (Tom Meyers) 

• Fire Sprinkler system:  
o dry chemical system: not very good proof of practice not permitted 
o US domestic sprinkler systems (rule:P20904...) connected to domestic water 

supplies in the house  provide pump(separate for rest of house...), tank... 
• Specific  European building materials and technologies (f.e. Microterm): deliver proof 

the product meets US building goals. 
• Building responsibility and supervision is architect’s job in Belgium: let Meyers know 

inspection is under other liability, and they will make sure it may be build in 
Washington DC as well 

• We are responsible for normal Belgian building practices where Tom Meyers has no 
insight in 

• E-cube stretch wall and flooring: flame spread danger!  
o EN13501 proof compliance with US standard 

• Inside stairs: strict accessibility constraints in comparance to Europe 
o No compliance = no public upstairs   jury and team members: no 

problem to go upstairs 
• ESMI 17.1: standard meeting for elevator 

o Elevator may take too much electricity for the few people using it. 
• Building permit is location depended in Belgium 

o House back to Belgium  need stamp for location where it is going to have 
it’s second life. Project architect (f.e. Van Dessel): discuss with Orde van 
Architecten for permission papers 

• Site terrain issues: bubbly ground geotextile fabric - layer of sand - fold textile - 
foundations 

• Resistance to overturning from wind: 
o show calculations to prove, 
o anchors in Mall are  difficult: ground is very hard 

5.4.12 15:40u   Doe Resources (Sam Taylor) 

Samval.Taylor@ee.doe.gov 202-586-9214 

• Moisture management research: Belgium takes lead!  
o Connection with Prof. Arnold Janssens?  ask for possibility to exchange 

information 
• White EPDM: beware of issue with moisture, make sure there is extra isolation 

o  waarschijnlijk verwarring met koud-warm dak kwestie 
• Documentation (listed on back): 

o Building Science Consortium: very important source!  
o Toolbase.org: team management & scopes of work  

• ISO9000,1400, ...: safety, environment, quality  take into consideration 
• Energy-plus software, BIM (building information management)... 
• Large solar program DOE: solar integration is most interesting (see SEGIS project) 

(remark: grid is 3-phased in Europe = easier) 



70 

5.4.13 16:00u  Meet the Director (R. King and B. Black) 

• Larger diverse teams are more successful (< more expertise) 
• Betsy Howell: sponsorship on event (contact card) 

o contact Belgian Embassy: SD can organize conference call to explain and 
talk to them 

o Tourist support: exchange Belgian-US (= function of  Flemish House in NY) 
• Customs: provide letter from  R. King (remind him!) 

o Ask shipping company as well for information 

5.4.14 16:40u  Team break and organize meeting 

5.4.15 17:00u  Design review summary and Q & A 

Mike Wassmer 

• First cost estimation: on design development review in January, Florida 
• 20%-rule: no guarantee SD will take poll into consideration 
• Penalties: SD wants to avoid teams calculating penalty points  no penalties 

specified in advance, rules are too complex to anticipate on every violation. 
• 2009: Electronics during public exhibit: difficulties monitoring 

o  2011: Electronic devices use monitored in specific hours after exhibit 
o More specifications later, especially on using electronics on juries   

public tours 
• First deliverable 17 August (Website): payment within 30 days of approval  

o  send in and approved earlier than deadline  = money sooner released 

Sara Farrar-Nagy  

• General reminders:  
• General questions: use Yahoo Group Message feature for posting them 

o Sensitive and specific questions: personal contact, use NREL e-mail-list 
(yahoo database section) 

o Questions to each other: use Yahoo Message Board for sharing between all 
teams 

o Questions to specific team: use team contact information  
o Specific questions about rules: SD rules contact at NREL.gov 

• Florida International Builders Show 14-15 January: 
o Same design workshop format  
o Opportunities to come a few days in advance 
o New model  required scale 1/24  in display at exhibition  more details 

later/pending 
o ‘timely delivery’ specifications by early December (team payment related!) 

• Tomorrow: Byron Stafford 10:00 -11:30 AM on National Mall for site inspection 

Questions and Suggestions from teams 

• Will the teams  know who the contest judges are? 
o Absolutely, subjective juries will have 3 or 4 members 



FASE III: SOLAR DECATHLON 2011 SELECTION 71 

o Names, picture + professional background on public website 
o Confirmed less than 90 days, before event 

5.4.16 17:50u  Closing remarks (Richard King) 

5.4.17 18:00u  Adjourn 
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 OVERZICHT ACTIVITEITEN (AGENDA) 

01/05/09 Ingave thesiskeuze 

05/05/09 Vergadering met Prof. Steven Van Dessel voor thesis-informatie 

18/07/09 Bevestiging thesiskeuze 

18/08/09 Start oproep Solar Decathlon 2011 

02/09/09 Start voorbereidend opzoekingswerk rond de Solar Decathlon 

21/09/09 Start academiejaar Universiteit Gent 

21/09/09-25/09/09 Intensieve werkperiode: 
Overzicht van voorafgaande edities en relevante ontwikkelingen 

25/09/09 Vergadering TeamBelgium: 
- Presentaties van voorgaande edities en begrippen 
- Uitzetten thesis/wedstrijdaanpak en verloop 

28/09/09-02/10/09 Intensieve werkperiode: 
Ontwerp en strategie charrette 

02/10/09 Vergadering TeamBelgium: 
- Presentatie resultaat ontwerpweek  

03/10/09 Voorbereiding studiereis 

08/10/09-15/10/09 Studiereis Solar Decathlon 2009 

19/10/09 Start opstellen van het aanvraagdossier 

23/10/09 Vergadering met Eternit (Philippe Hellemans) 

27/10/09 Vergadering met PassiefhuisPlatform (Adriaan Baccaert, Wouter 
Hilderson, Stefan Vanloon) 

 Vergadering met decaan faculteit ingenieurswetenschappen 
Universiteit Gent (Prof. Luc Taerwe) 

28/10/09 Vergadering met milieucoördinatie Universiteit Gent (Riet Van De 
Velde) 

04/11/09 Vergadering met Academisch beheerder Universiteit Gent (Koen 
Goethals) 

06/11/09 Vergadering met vakgroep ELIS (Prof. Alexis De Vos) 

 Vergadering met voorzitter Vakgroep Architectuur & Stedenbouw 
(Prof. Bart Verschaffel) 
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09/11/09 Vergadering met Antarctic Base Project Manager, IPF (Johan Berte) 

10/11/09 Vergadering met Jokerweekorganisators (DLK & Lionel Devliegher) 

12/11/09-13/11/09 Intense werkperiode voor het aanvraagdossier 
- Afwerken dossier, alle documenten samenstellen en versturen 

17/11/09 Deadline aanvraagdossier 

18/11/09-14/12/09 Intense werkperiode voorontwerp-charade en thesis-aanpak 
- Intern samenstellen van 4 ontwerpteams om tot een schetsontwerp 
te komen 
- Voorstel uitwerken voor een individuele thesis die de SD 
ondersteunt. Telkens 1 week om tot een resultaat te komen 

20/11/09 Vergadering met stad Gent (Geyssens Karen & Martine de Regge) 

14/12/09 Jurymoment en voorstellen thesisontwerpen 

18/12/09 Voorziene bekendmaking 1e selectie 

04/01/10 Uiteindelijke bekendmaking 1e selectie 

08/02/10 Uitbreiding en informeren van TeamBelgium uitbreiding met 1e master-
studenten 

02/03/10-11/03/10 Intense werkperiode Conceptual Design Proposal 
- Op punt stellen ontwerp 
- Uitwerken van plannen, schema’s en renderings 
- Opstellen poster: concept, design en layout 
- Produceren van 3D-maquette 

16/03/10 Deadline Conceptual Design Proposal 

26/03/10 Levering van de STOW paletrekken en assemblage ervan 

06/04/10 Bekendmaking definitieve selectie 

04/04/10 Conference call 

19/04/10  Verder afwerken van het ontwerp, onderzoek naar de verschillende 
delen (stow, wanden, technieken, … vooral eerste master) 

01/04/10 release website 

04/05/10 1ste deliverable, schematic design proposal 

05/05/10 Conference call 

18/05/10 Jury eerste master 

20/05/10 Workshop Washington DC
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 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 

De opstart van het project is vlot verlopen, waarbij ieder een specifiek deel van de tot dan 
toe onbekende wedstrijd onderzocht. Na enkele weken, vooral bij het intensifiëren van de 
werkfrequentie werd duidelijk dat de burgerlijk ingenieur in ons team de wedstrijd niet zou 
kunnen combineren met zijn schakelprogramma. Jan de Maesschalk heeft dan ook besloten 
zijn thesis, waarvan de inhoud op dat moment voor niemand van ons al vaststond, later in te 
dienen en zich te concentreren op z’n schoolwerk. Ons architectenteam vond een goed en 
intensief werkritme waarin we op toch redelijk korte tijd onze aanvraag hebben kunnen 
afwerken. Na het indienen van de aanvraag was er wel enige onduidelijkheid over wat we 
werkelijk voor onze thesis zouden doen aangezien we de uitslag van onze inzending 
moesten afwachten. Elk is dan aan een individueel deel begonnen dat op zich een bijdrage 
kon leveren aan het grotere project, de Solar Decathlon 2011. Deze aanpak was eerder een 
omslachtige keuze en heeft vooral meer werk meegebracht i.p.v. een constructieve bijdrage 
te leveren aan het project. Voor volgende eventuele deelnames raden we dan ook aan dat 
de thesisonderwerpen op voorhand reeds duidelijk worden afgelijnd zodat er tot een meer 
coherent resultaat ontstaat. 

Intens werken aan dit individueel deel zat er echter niet in aangezien we ons ook moesten 
voorbereiden op een mogelijke selectie van de wedstrijd. Naast het individueel deel hebben 
we verder gewerkt aan het leggen van contacten met de bedrijfswereld en verdere 
uitwerking van het ontwerp door enkele intensieve ontwerpweken die voor de kerstvakantie 
gejureerd werden, en waaruit we onze conclusies zouden trekken voor een definitief 
conceptueel ontwerp. Dit definitieve concept was ook nodig voor de 1e masterstudenten 
die ons team kwamen versterken in het tweede semester. Het afgeven van het ontwerp was 
een moeilijke stap voor ons en in de verdere evaluatie zal blijken dat er toch een grote 
interactie bleef bestaan met de ‘opvolgers’. Deze interactie is eerder constructief gebleken, 
maar heeft ons afgehouden van ander werk dat ook moest gebeuren. 

In het tweede semester kregen we te horen dat we door de eerste selectieronde geraakt 
waren, maar dat we nu nog een tweede selectieprocedure moesten doorstaan, waarvoor we 
een maquette en presentatiepaneel moesten inzenden. Veel werk aan deze 
selectieprocedure is naar de eerste master gegaan maar hulp was toch noodzakelijk om het 
paneel tijdig af te krijgen en de kwaliteit te waarborgen. Enkele nachten plateauwerk hebben 
voor een subliem resultaat gezorgd waardoor we ook geselecteerd zijn in de Solar 
Decathlon. 

Na de uiteindelijke selectie hebben de eerste masters het ontwerp verder uitgewerkt voor 
hun atelier. Wij hebben ons moeten beziggehouden met de deliverables die werden 
opgelegd en de verdere organisatie van het project. Tussendoor hebben we dan aan onze 
individuele thesissen gewerkt. Er is echter veel tijd verloren gegaan door de invoering van 
de tweede selectieronde (nieuw vanaf deze editie). Een optimalisering van de werking zou 
kunnen gebeuren door vooraf het team in te delen in groepen die zich specifiek met een 
taak bezighouden en die gecoördineerd worden door een overkoepelend orgaan. De grootte 
van het team en het gebrek aan ervaring heeft dit echter in de weg gestaan. De 
organisatoren van de wedstrijd raadden ons dus ook aan het team zo snel mogelijk uit te 
breiden, te diversifiëren en specifieke taken toe te kennen aan de decathleten. 
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 WERKPLANNING 

Omdat het project natuurlijk niet stopt bij het afgeven van deze thesis geven we ook een 
werkplanning mee. Deze beschrijft wat nog dient te gebeuren en rond wanneer dit moet 
voltooid zijn.  

Klaar voor eind juli: 

• Team uitbreiding        JULI 
o Electrical Engineer  
o Expertise zoeken 

• Team Beschrijving        JULI 
o Verdere diversificatie van het team waarbij ieder een 

duidelijke taakomschrijving krijgt 
• Intensere betrekking van de vakgroep, faculteit en 

universiteit bij het project 
o Amerikaanse teams krijgen dankzij de bekendheid van 

het project financiële steun vanuit de instelling. 
(Tenessee : 200 000 $) 

Klaar eind augustus: 

• Website op punt (vakantiejob)      JULI 
• Sponsoringstrategie (vakantiejob)     JULI 
• Sponsoring vastleggen ontbrekende elementen (vakantiejob) JULI 
• Een specifieke doelgroep bepalen     JULI 
• Kostenraming op punt stellen       JULI 

o Prioriteiten bepalen bij het zoeken naar sponsors 
o Financiele en materiële sponsoring bepalen 

• Definitieve locatie van de woning bepalen    JULI 
o Haïti 
o Gent 
o Greenbridge 
o Architects without borders 
o Campus 
o Verkopen 

• Op punt stellen van het ontwerp      AUG 
• BIM (vakantiejob)        AUG 

o House model 
o Site model including all exterior site components 
o All sheet views subsequently exported to DWF for the 

drawings deliverables [Notes: 1) Shop drawings 
submitted by subcontractors need not be recreated 
from scratch in Revit unless they contain information 
that is required to make the BIM complete; 2) Even if 
shop drawings aren’t recreated in Revit, they shall be 
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imported into the Revit file and included in sheet views 
for inclusion in the Drawings.] 

o Sufficient detail to enable the organizers to develop 
detailed cost estimates and a product directory using 
only the information included in the BIM; the sample 
BIM posted for download on the Yahoo Group includes 
the minimum required level of detail 

• Project Manual (vakantiejob)      AUG 
o Complete set of construction specifications (including 

links to manufacturers’ data sheets) 
o Rules compliance checklist20 (see Appendix D-6) 
o Structural calculations 
o Detailed water budget 
o Summary of unlisted electrical components 
o Retail PV price quote 
o Summary of reconfigurable features (see Appendix B-2b) 
o Interconnection Application form 
o Energy Analysis  
o The drawings and project manual shall demonstrate 

compliance with the Solar Decathlon Building Code and 
the Solar Decathlon Rules so that the inspectors will be 
able to grant final on-site approval by simply verifying 
that the constructed project on the competition site was 
accurately represented by the drawings and project 
manual.  

• Health and Safety Plan (vakantiejob)     AUG 
• Target Construction Cost (vakantiejob)     AUG 

Leveren materiaal:          SEPT 

Bouwen woning:

 

             OKT-DEC 

Klaar voor 4 januari: 

• Strategie voor logistiek en verblijf ter plaatse         SEP-OKT 
o Contacten met andere teams 
o Belgische ambassade 
o Amerikaanse insituten 

• Video Walktrough (Bijzonder Vraagstuk 1/2 studenten) 
• Scale Model (Bijzonder Vraagstuk 1/2 studenten) 
• Detaillering in de praktijk (Bijzonder Vraagstuk x studenten) OKT DEC 

o Detailleren, assembleren en installeren van 
bouwcomponenten (bouwhuid) 

• Detaillering in de praktijk (Bijzonder Vraagstuk x studenten) OKT DEC 
o Detailleren, assembleren en installeren van 

bouwcomponenten (technieken) 
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• Detaillering in de praktijk (Bijzonder Vraagstuk x studenten) OKT DEC 
o Detailleren, assembleren en installeren van 

bouwcomponenten (Inrichting) 
• Strategie voor assemblage en transport      
• (Bijzonder Vraagstuk x studenten) 

Testen Woning:              JAN-FEB 

Batibouw:

Klaar voor 22 maart: 

                FEB-MA 

• Update BIM 
• Update Project Manual 
• Update Target Construction Cost 
• Structural Drawings (stamped) 
• Structural Calculations (stamped) 

Klaar voor 26 april: 

• Project Summary 

Testen Woning:              MA- APR 

Transport:

Klaar voor 30 juni 

            APR-SEPT 

• Public Exhibit materials (Bijzonder Vraagstuk x studenten) 
• Audiovisual Architecture presentation (Bijzonder Vraagstuk x studenten)  
• (due 4 weken voor wedstrijd) 
• Audiovisual Sales presentation (Bijzonder Vraagstuk x studenten) 
• (due 4 weken voor wedstrijd) 
• Audiovisual Engineerings presentation (Bijzonder Vraagstuk x studenten) 
• (due 4 weken voor wedstrijd) 
• Video Walktrough (Bijzonder Vraagstuk x studenten) 
• (due 4 weken voor wedstrijd) 

Klaar voor 22 november 

• Final Report 
 

Wij hebben allemaal veel zin om ons verder in te zetten 
voor het Solar Decathlon project van de UGent. 

Michael, Emelie, Peter en Toon 
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 BIJLAGEN 

1 BIJLAGE 1A: VERSCHILLENDE EDITIES, DEELNEMERS EN 
TECHNIEKEN 

2 BIJLAGE 1B: SCORES EVOLUTIE 

3 BIJLAGE 2: AANVRAAGDOSSIER 

4 BIJLAGE 3: PRESENTATIEPANEEL CONCEPTUAL DESIGN 
PROPOSAL ECUBE  

5 BIJLAGE 4: PERSARTIKELS 

6 BIJLAGE 5: DELIVERABLES-SHEET 

7 BIJLAGE 6: GANTT-CHART 

8 BIJLAGE 7: SCHEMATIC DESIGN PROPOSAL 

9 BIJLAGE 8: TARGET CONSTRUCTION COST (PRELIMINAIRY) 

 



   

Bijlage 1A 
  

Verschillende edities, deelnemers en technieken 
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Auburn 1 - 1

Alberta (Uni. Of Calgary) 3 2 3

Arizona Uni. -

Boston Arch. College & Tufts Uni. 3 2 3

California Polytechnic State University 1 1 1

California Santa Clara Uni. & (2009 college of the arts) - 7 1 3 5 2&3

Canada Motreal Uni & (2007 Concordia, 2009 McGill Uni.) 3 - 1 - 3 -

Carnegie Mellon University of Pittsburgh 3 1 - 2 3 1

Carnegie Mellon University (School of arch.) 3 3 3

Cincinnati Uni. 7 2 2

Colorado 1 1 1

Colorado Uni., Denver and Boulder 1 3 2 3 2 3

Cornell Uni. 1 1 8 1 1 1 2 1 2

Crowder college 2 - - - - -

Delaware 3 - 3

Florida International University 2 2 1

Georgia Inst. Of Tech. 1 2 -

Germany Darmstadt Uni. - 3 - 2 - 3

Illinois Uni. At Urbana-champaign - - 3 - - -

Iowa State Uni. 4 1 2

Kansas Uni. (state Uni. And Uni. Of Kansas) - - -

Kentucky Uni. - - -

Lawrence Tech. Uni. - 3 -

Louisiana Uni. At Lafayette 1 2 1

Maryland Uni. - 5 - 1 1 - 2 -

Massachusetts Dartmouth - - 2

Massachusetts Inst. Of Tech. - - -

Michigan Uni. 6 2 2

Minnesota Uni. 4 1 2

Missouri Uni. And Uni. Of science and tech. 3 3 2

Missouri-Rolla and Rolla Tech. Inst. - 2 1 2 1 1 2 4 -

New York Institute of Technology 1 - 2 - 1 3

Ohio state Uni. 3 4 3

Ontario/BC - - -

Penn State 6 3 2 1 3 3

Puerto Rico Uni. 4 2 - 3 2 1 - 4&3 2 2 - 3

Rhode Island School of Design - 3 2

Rice Uni. - 1 -

Spain Uni. Of Madrid 5 - 3 - - 1 2 - 2&3

Texas at Austin Uni. - 5 1 - 2 2 - 2 1

Texas A&M Uni. 3 - - 3 3 -

Tuskegee 1 - 1

UNC Charlotte 3 - none

Virginia Uni. 3 4 3

Virginia Tech 3 3 3

Virginia Polytechnic Inst. And State Uni. 3 3 - 1 2&3 3

Washington State Uni. 1 2 1

Wisconsin-Milwaukee Uni. 1 1 1

totaal aantal teams 14 18 20 20

Cooling systems:

1) split system HP

2)split system AC

3) watersource heat pump

4) liquid desiccant

5) dehumidifier

6) small AC unit

7) absorption chiller

8) reverse cycle chiller

Cooling delivery systems:

1) ducted forced air

2) ductless forced air

3) radiant panels

4) natural convection

Heating systems:

1) split system HP

2) solar thermal space heating

3) watersource heat pump

4) elektrical heating element

5) absortion chiller
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2 1 3 7,6 4

-

2 1 1 6,4 4

1 1 1 1

1 3 1 1 1 7,4 8,1 1 4

3 - 1 - 1 1 8,2 1 -

- 2 - 1 1 1 1 1

3 1 1 6,8 -

2 1 1 - -

1 1 1 1

3 3 1 - 1 1 8,8 1 -

- 1 1 2 1 1 1 1 1 - 8 1 - 4

3 - - 1 3 1 1 -

3 - 1 1

2 2 1&3 1

- 1 1 8,5 -

- 2 - 1 1&3 3 - 11,1 1 4

3 - - - 1 - 6,8 - - -

3 3 3 7,8 4

- - 1 - -

- - 1 9,9 4

3 3 1 - -

2 1 1 8 4

3 3 3 1 1 1 1 1 3 6,97 1 1 1

3 1 1 1

3 - 1 - -

3 3 1 1

3 1 1&3 - -

3 1 1 8 4

2 1 3 - 2 1 1 1 1 - 1 1 -

2 3 2 1 1 1 7,7 2 -

3 1 1 5,1 4

- - 1 11,9 4

3 1 1&3 1 1 4&3 8 5,1 2of3 4

- 1 - 3 - 2 - 1 1 1 1 1 - 10,4 1 1 - 4

3 1 1 1

1 - 1 4,2 4

3 - 3 2 - 1 1 1 1&3 - 14,9 1 - 4

- 2 2 - 1 - 1 1 1 - 1 1 -

- 3 - 1 1 1 - 1 -

- - 1 1

3 - 1 1

3 - 3 9 4

- 3 - 2 1 1 1 1

2 2 1 1

1 1 1 5,6 4

7,6856 8,3

PV 

opbrengst 

(Kw)

Gemiddelde PV opbrengst

Heating delivery:

1) ducted forced air

2) ductless forced air

3) radiation (floor - panels)

Ventilation systems:

1) ERV*

2) exhaust fans

3) natural ventilation (solar 

chimney or breezeway)

PV systems:

1) mono-Si

2) poly-Si

3) amorf Si (thin layer)

4) sunhunters

Energy storage:

1) Lead acid batt.

2) H2 fuel cell

3) lithium batt.

4) grid
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1 1 2 550000

550000

1 - - 550000

1 1 3

1&2 - 3 - - - 299913 550000

2 - 3 2 4 -

2 2 1 1 - 3

2 2 - -

2 2 - -

2 1 2

2 3 1 4&3 2 - -

2 2 4 1 2 2 3 2 - - 550000

2 - 3 - 1 -

2 1 -

2 2 3

2 123 2&6 365000

- none 3 2 7 7 750000

- 3 2 500000 350000

1&2 3 2 350000

- 1 2 -

2 - - 550000

2 1 2 549869

2 1 2 350000

2 2 2 1 3 3 2 1 2 549470

2 1 3

2 1 2 -

2 1 2

1 3 2 550000

2 1 2 350000

2 2 - 2 1 3 3 3 - -

2 2 1 1&2 2 2 -

- 3 2 350000

2 - - 750000

2&3 2 1&2 3 2 2 505666 350000
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2 - - 250000
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2 2 2 2 1 1&2 2 3 2

2 2 1 2 - 2 -

1 3 1

1 1

1 3 2

- - - 550000

1 3 - 1&3 - 3&6

2 1 3

- - - 550000

Water heating systems:

1) flat plate

2) evacuated tube

3) watersource heat pump

4) solar heat system

Primary structural product:

1) SIP

2) steel frame

3) wooden frame

4) container

Primary insulation product:

1) glaswol

2) foam (soy, …)

3) expanded polystyrene

4) minerale wol

5) rotswol

6)aerogel

7) VIP

Cost:



 

Bijlage 1B 
  

Scores evolutie 

  



Scores & Competitions
Juried (subjective)
Measured/Task (subjective)
Measured/Monitored (objective)
NEW

2011 2009
Contest Name  Points Contest Name  Points

1000 1000
1 Architecture 100 1 Architecture "firmness, commodity, delight" 100

design and implementation design and implementation
documentation documentation

2 Engineering 100 2 Engineering 100
funciotnality, efficiency, innovation, functionality, efficiency, innovation, 
reliabilty, documentation reliabilty, documentation

3 Market Appeal 100 3 Market Viability 100
livability livability
   easthetics, maintenace, privacy, convenience, buildability
   safety, funcionality, flexibility... marketability
buildability cost estimate
marketability

4 Communications 100 4 Communications 75
final website compliance
public exhibit materials planning and audience analysis
public exhibit presentation content
video walkthrough presentation (design + website)

5 Comfort Zone 100 5 Comfort Zone 100
temperature 75 indoor temperature control (22,2°C-24,2°C) 50
humidity 25 indoor humidity control (40%-55%) 50

6 Applicances 100 6 Applicances 100
refrigerator temperature control 10 refrigerator temperature control 10
freezer temperature control 10 freezer temperature control 10
clothes washing 20 clothes washing 20
clothes drying 40 clothes drying 40
dishwashing 20 dishwashing 20

7 Hot Water 100 7 Hot Water 100
shower tests
15 gallons (56,8l)--> 110°F (43,3°C) in 10 min

8 Affordability 100 8 Lighting Design 75
electric lighting quality
daylighting quality
ease of operation
flexibility
energy efficience

9 Home Entertainment 100 9 Home Entertainment 100
lighting 40 lighting 30
cooking 20 dining 10
home electronics 25 public exhibit 35
dinner party 10 home theater 5
movie night 5 cooking 20

10 Energy Balance 100 10 Net Metering 150
Energy balance 100
Energy surplus production 50



2007 2005
Contest Name  Points Contest Name Points

1200 1100
1 Architecture "firmness, commodity, delight" 200 1 Architecture "firmness, commodity, delight" 200

architecture design and implementation 150 architecture jury evaluations
drawings and specifications 50
   efficiency, organization, quality, creativity

2 Engineering 150 2 Dwelling "livability & buildability" 100
engineering desing and implementation 100 dwelling panel evaluation
   functionality, efficiency, innovation, robustness, economic value
energy analysis 50

3 Market Viability 150 3 Documentation 100
market appeal 50 as-built drawings and submittals 40
economic analysis 50 schematic energy analysis report 40
project deliverables 25 final project summary 10
code and regulation compliance 25 pre-event project deliverables 10

4 Communications 100 4 Communications 100
website 50 website 50
house tours 50 house tours 40

branding effectiveness 10

5 Comfort Zone 100 5 Comfort Zone 100
indoor temperature control (22,2°C-24,2°C) 50 temperature control 40
indoor humidity control (40%-55%) 50 humidity control 20

comprehensive assessment of thermal comfort 20
comprehensive assessment of indoor air quality 20

6 Applicances 100 6 Applicances 100
refrigerator temperature control 15 refrigerator temperature control 20
freezer temperature control 15 freezer temperature control 20
clothes washing 10 clothes washing task 15
clothes drying 20 clothes drying task 15
dishwashing 10 dishwashing task 10
cooking 20 cooking task 10
TV/video operation 5 TV/video operation 5
computer operation 5 computer operation 5

7 Hot Water 100 7 Hot Water 100
shower tests 100 shower tests 75
15 gallons (56,8l)--> 110°F (43,3°C) in 10 min comprehensive assessment of hot water system 25

8 Lighting 100 8 Lighting 100
electric lighting quality 50 electric lighting quantity 20
daylighting quality 25 standard usage patterns 15
evening house lighting 15 exterior lighting 5
daytime workstation lighting 10 integration of electic and natural lighting 5

electric lighting quality 40
daylighting quality 15

9 Energy Balance 100 9 Energy Balance 100
energy balance management energy balance measurement 100

10 Getting Around 100 10 Getting Around 100
Mileage Credit: Monday 20 Mileage Credit: Monday 20
Mileage Credit: Tuesday 20 Mileage Credit: Tuesday 20
Mileage Credit: Wesnesday 20 Mileage Credit: Wesnesday 20
Mileage Credit: Thursday 20 Mileage Credit: Thursday 20
Mileage Credit: Friday 15 Mileage Credit: Friday 15
The Final Lap 5 The Final Lap 5



2002
Contest Name Points

1100
1 Design & Liveability 200

firmness, commodity, delight

2 Design presentation and simulation 100
design and livability jury 25
engineering design panel 25
building energy simulation 50

3 Home Business 100
office space comfort and integration 30
contest diary 25
operation of TV/video player 25
energy consumed 20

4 Graphics & Communications 100
website 50
house tours 40
newsletter 10

5 Comfort Zone 100
24-hour T (21°–23°C) & RH 20
Weeklong T (20°–25°C) & RH (30%– 60%) 20
energy consumed 30
innovation, integration, consumer appeal 30

6 Refrigeration 100
engineering design panel 30

innovation/integration/consumer appeal
measure of performance 70

temperature & energy consumed

7 Hot Water 100
engineering desing panel 30

innovation/integration/consumer appeal
measure of performance 70

temperature & energy consumed
8 Lighting 100

continuous kitchen light level 10
continuous office light level 10
by-location nighttime compliance check 30
innovation of sytem and consumer appeal 20
by-location daytime compliance check 30

9 Energy Balance 100
energy balance management 100

10 Getting Around 100
Mileage Credits
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1. SUMMARY  

In its efforts to secure a place in the 2011 Solar Decathlon competition, team Belgium has taken a proactive 
approach in preparing its bid.  A team of students has visited the 2009 Solar Decathlon in Washington DC  in 
order to learn first-hand from previous teams and their projects.  In order to meet its fundraising target of 
more than 400,000 Euros, team Belgium has adopted a proactive fundraising approach. Based upon its study of 
previous Solar Decathlon projects as well as recent economic developments, team Belgium has identified 
AFFORDABILITY of zero-energy house design as a pivotal criteria for their design.   

Design Philosophy: In support of our affordability goals, Team Belgium proposes an innovative and attractive 
house design that strives to adhere to the following design principles: [People Energy] We propose a strategy 
that optimizes the ability of people to assemble their own houses, by means of an affordable modular DIY 
”building-kit” for a zero-energy house that is pre-engineered, factory built, and that can be easily assembled 
onsite without the need for special skills or equipment.  [Site Assembled] We propose an onsite dry-assembly 
process assuming a non skilled assembly crew.  [System Integration] We will adopt a system integration 
strategy for the PV,  waste recycling, and other energy related systems, in order to reduce cost. [Life Cycle] We 
will consider the full life-cycle of materials and adopt material selection criteria that emphasize the use of 
recycled or reclaimed materials. [Passive Standard] We will adopt a passive house standard as our starting 
point and will allow for periodic updates of the BiPV system, while also adopting passive solar design strategies. 
[Just-in-Time] A just in time parallel manufacturing process is proposed that uses a 3D-CAD master model as its 
major communications tool. 

Qualifications: Team Belgium’s 2011 Solar Decathlon project will be developed by a team of students of Ghent 
University (UGent), the largest university of Flanders, which is located in the city of Ghent in the Dutch speaking 
part of Belgium. Our university capabilities are well documented by many previous research and building 
projects and initiatives, which illustrate our capability and qualifications to compete in the 2011 Solar 
Decathlon. Fundraising and support: Team Belgium has taken a proactive fundraising approach by launching its 
efforts early and by securing early commitments from businesses and institutions at the proposal submission 
stage. In its fundraising initiatives, team Belgium will collaborate with Power-Link (Renewable energy platform) 
and the SET consortium (Sustainable Energy Technology) both of whom have fully committed themselves to 
the team Belgium Solar Decathlon initiative. Organization and Planning: We have adopted a team 
development approach that emphasizes excellence and working within the context of a relative small but 
effective team structure, a strategy that will streamline the organization and planning of our various projects 
task, and facilitate conflict resolution. Curriculum integration: In order to assure a successful competition 
event, we propose to foremost work within the context of our existing curricular structures, which are well 
adapted and flexible enough to accommodate the competition efforts. Working within the context of existing 
courses will ensure that students receive academic credit for their efforts, and that they do not become 
overloaded when making contributions.  

Special considerations: We believe that the Solar Decathlon can benefit from unique Belgian experiences with 
regards to sustainable building design, and we are convinced that our participation will offer alternative 
perspectives to the visitors of the 2011 Solar Decathlon. We further believe that the Solar Decathlon will offer 
an excellent venue to celebrate the 175

th
 anniversary of the Faculty of Engineering at Ghent University.  

Conclusion: While Team Belgium’s DIY “building-kit” proposal is not intended to offer a single solution that will 
fit all people and all lifestyles, we are convinced that there is a demand for such solutions among large 
segments of the population. We believe therefore that our building-kit proposal deserves public attention and 
investment, and we are confident that we will be able to offer a unique alternative to the Solar Decathlon 
visitors.  

Figure 1.  Sears Roebuck Kit house – Team –Strategy Schedule 
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2. TECHNICAL INNOVATION AND DESIGN  

2.1. Design Philosophy 
The design principles and philosophy for Team Belgium’s Solar Decathlon house are based on a study of 
previous Solar Decathlon projects, as well as other case studies. As part of their thesis research, 5 master 
students (4 architecture + 1 civil engineering) have traveled to Washington DC were they have visited all the 
2009 Solar Decathlon projects and interviewed many team members (October 9-14, 2009). In addition, this 
group of students has also studied all previous editions of the SD competition, including the initial design 
output of the 2010 SD-Europe. Based upon this effort we have made several observations and 
recommendations that will guide the design and development of our proposed house. As an overriding theme, 
and in support of the competition’s overall goals and evaluation criteria, we have identified AFFORDABILITY as 
a pivotal criteria for the design of our house. 

Affordability was identified as a critical criteria in light of recent economic developments, caused in part by a 
financial crisis rooted in a “housing bubble” and a systematic consumption pattern of “spending beyond 
means”. While the design and realization of zero energy homes remains challenging, the technical feasibility of 
this proposition has already been demonstrated by previous Solar Decathlon competitions and other initiatives. 
The challenge ahead is therefore not only to design an attractive zero-energy house, but to accomplish this 
objective in a manner that is economically feasible for a large segment of the population. Houses remain very 
expensive commodities even when using current standards and techniques, affordability is therefore an 
important ingredient of market viability for zero-energy house designs. While affordability reaches beyond the 
scope of energy consumption and technology, there also remains much room for cost reducing technological 
innovation. In order to address the technological challenges related to the affordability of zero-energy house 
design, and in support of the competition overreaching goals, we propose the following design principles: 

Principle I People-Energy 
There exists a strong tradition in Belgium (and many other parts of the world) for a DIY approach to housing, at 
least among some segments of the population. While major structural portions of a house are generally 
contractor built and supervised by professional designers, interior finishes and small alterations and additions 
are often completed by the owners with help of their families. This practice is primarily done out of cost 
considerations, as initial cost savings can be realized when owners complete some of the work themselves. In 
addition, important financing cost savings can also be realized since less money is needed from the bank. This 
practice also has its downfalls; when skill levels are insufficient, sub-standard construction results are obtained 
that have to be remediated afterwards. 

Building upon this DIY “People Energy” approach we propose to optimize the ability of people to assemble 
their own houses, safely and according to appropriate building standards. We propose to extend the DIY 
approach to all components of house construction, including foundations, structure, enclosure, interior 
finishes, and mechanical and electrical installations. For the 2011 Solar Decathlon we propose the development 
of an affordable modular DIY “building-kit” for a zero energy house that is pre-engineered, factory built, and 
that can be easily assembled onsite without the need for special skills or equipment. The main objective of our 
approach is to empower people to build their own house by lessening dependence on financial institutions, 
special skills and trades, or equipment. To accomplish these objectives we propose to: 

1. Develop guidelines for maximum weight for each component of the house, 
2. Develop guidelines regarding the means and complexity by which components are to be connected, 
3. Adopt a system integration strategy that drastically reduces the number of required parts, 
4. Develop time constraints for house assembly, assuming a non skilled assembly crew, 
5. Develop a phased construction approach whereby the house can become functional at an 

intermediate construction phase, thus resulting in additional rental or financing cost savings. 
 
The “building-kit” approach is aimed at providing an affordable house construction method that thrives on the 
energy that people are willing to invest when yearning for a home. Building upon a global DIY market, the 
approach is also intended to offer an alternative to trailer and modular home types. Our efforts can be seen as 
a further optimization of historic building-kit examples, such as the Innovation houses in Belgium and the Sears 
Roebuck houses in the US (as vividly illustrated by Buster Keaton in the 1920 silent movie “One week”). 
Some of the shortcomings of previous (and current) house kit systems is that they still demanded relative high 
skill levels, contained too many parts (~30,000 parts), were quite heavy (~50-100 Ton), and required onsite 
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installation of most systems (electrical, plumbing,…). Team Belgium proposes to eliminate these handicaps, by 
reducing weight (structural optimization, high strength to weight ratio materials), by reducing the number of 
parts (system integration through a platform box approach that contains all systems), and by reducing skill level 
requirements (pre-assembly and convenient deployment procedures), as illustrated in Figure 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
    

 
 
 
 

Figure 2.  Initial strategy for the modular “Platform building- kit” house. (to be developed) 
 
Principle II Site Assembly  
In previous editions of the Solar Decathlon, teams have often adopted a manufacturing approach whereby the 
entire house (or large segments thereof) are constructed offsite and subsequently shipped to Washington DC. 
The main advantage of this approach is that it warrants an easy and predictable onsite construction process. 
One of the disadvantages however, as revealed by some of the 2009 teams, is that this approach results in a 
high level of structural redundancy because of the transportation requirements, and therefore increases cost. 
In line with our overall “building-kit” approach and emphasis on affordability we will propose an onsite dry 
assembly process (not construction) for our house. We will work within the preset time constraints and assume 
that the house will be assembled by a non skilled crew. We will stage an assembly event over the course of the 
project in order to test our assembly procedures and approaches (see figure 2). 

Note: A passive design with thermal mass for heat storage and buffering will likely be the start-scenario for our 
house design, considering the Belgian climate. In order to accommodate this within the constraints of the 
abovementioned weight restrictions, thermal heat storage materials will be locally sourced, for example in the 
form of water, soil, sand, or gravel. In addition, we will explore the use of phase change materials. 

System integration:   1 
All building systems are integrated into the 
platform boxes, including water heaters, heat-
pumps, electrical controls, plumbing, etc. The 
various platform boxes are connected onsite 
whereby systems also become connected;   

Adaptable foundations:     3 
An adaptable non-penetrating foundation 
systems will be developed that accommodates 
topographical changes, and that automatically 
counteracts differential settlements that may 
occur over time.  

 Exterior Finish 1 (temporary ~1-5y)    4 
An exterior envelope made out of industrial textiles provides fast protection, allowing the building to be occupied immediately after 
deployment. The textile wrap serves as a thermal insulation blanket (loose fill, vacuum,…) and primary water and wind protection.   

 Exterior finish 2 (permanent)    5 
Multiple finishing options can be considered such as: building integrated PV, brick, wood, textiles, metals, ceramic, etc. The exterior finish is 
attached by the owner by means of user friendly attachment procedures (similar in complexity as “hanging a picture frame”)  

 

Deployable structure:    2 
A fast and safely deployable structure is 
erected and secured. The structure is 
optimized in order to reduce weight, and is 
pre-attached to the modular platform box 
ready for deployment.  

 

1 

2 

3 

4 
5 
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Principle III System integration 
Significant initial and maintenance cost savings can be realized when more than one building-function is 
integrated into any single building-component. Team Belgium will adopt a system integration strategy with 
regards to all its house systems, and particularly with regards to:  

PV-Energy: By integrating PV (and Solar-Thermal) systems into a building’s façade or roof surface one can 
decrease the overall cost, as functions are shared and the cost is spread (i.e. Team Germany’s PV façade 2009). 
Team Belgium will adopt a similar strategy with regards to the integration of the PV and solar-thermal systems. 
In addition, in support of our building-kit approach and focus on affordability, we will explore the use of flexible 
PV membranes that are lightweight and affordable, and that can be easily integrated by means of “snap on” or 
“stretch” connectors. (thin film amorphous and organic PV). Cost and useful-life / efficiency will be our primary 
selection criteria when opting for a particular PV technology.  

Energy systems: We will investigate the integration of all energy related systems (heat-pump, water-heater, 
solar-thermal, electrical systems, etc.) into a plug and play “energy-unit” for the house, in order to reduce 
installation and maintenance cost, and to reduce onsite labor. High efficiency air/soil, air/water, or air/air heat 
pump systems will be evaluated for their cost effectiveness and performance. 

Waste systems: A starting proposition when developing our house will be that there is no need for garbage 
disposal, and no need to connect to a public sewer or private septic system (yes, this will be a challenge). Grey 
water recycling systems will be integrated into team Belgium’s competition entry, as well as a user friendly 
composting toilet that eliminates black wastewater streams. Installation and maintenance costs will be our 
primary selection criteria. While issues of water and waste seem removed from the competition focus on 
energy, building and maintenance of these infrastructures are also energy intensive. By incorporating (waste) 
reuse strategies we will therefore more truly pursue a zero energy house design.  

Principle IV Life Cycle 
Many previous Solar Decathlon teams have adopted material selection policies that emphasize the use of 
recycled or reclaimed materials, for example by using reclaimed wood. We support this strategy a as resource 
saving measure, and will build upon these initiatives by considering the full life-cycle of our materials, and by 
learning from relevant green building standards (LEEDS, …).  

Extraction:  We will adhere to the general principles of reduction, reuse, and recycling. First we will 
optimize the structural and enclosure systems of our house in order to minimize overall 
material consumption. When appropriate, we will use recycled or reclaimed materials that 
are locally sourced. Heavy thermal heat storage materials will be locally sourced, for example 
in the form of soil, sand, or gravel, in order to reduce transportation energy and costs 

Maintenance:  We will use materials that require minimum maintenance or chemical treatment for 
preservation, and develop details that facilitate maintenance and minimize the need for 
excessive treatments. 

End of Life: Within the context of our “building-kit” approach we will design for ease of assembly as well 
as disassembly, bearing in mind that materials should be easily extractable at the end of the 
building’s life and should be reusable or recyclable without concern for the environment. 

 
Principle V Passive-Standard  
Passive Low-Energy House standards have been developed to drastically reduce a building’s energy use, 
primarily by placing limits on the amount of energy a building can consume per floor area. In a Passive House, 
thermal comfort is typically achieved by means of a high performance ventilation systems with heat-recovery, 
in combination with a well insulated building envelope and a compact design. A Zero Energy house design 
standard, as aimed for by the Solar Decathlon competition, assumes a balance between the onsite energy 
supply (direct solar, solar-thermal, PV, wind, etc…) and a building’s overall energy demand. While the Passive 
House design standard offers a valid starting point for a zero-energy house design, building-envelop 
performance is not as critical in a zero energy design as long as the onsite energy supply is sufficient to cover 
demand. For example, in order to maximize energy generation by means of a BiPV system, a less compact 
building configuration might be preferred. A Surplus Energy house increases energy supply while reducing 
demand, with surplus energy made available for non building related uses, for example to power a car or to 
feed the grid. As with zero energy design, a less compact design might be preferred when using a BiPV system. 
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In previous solar decathlon projects zero and surplus energy strategies have been pursued, occasionally using 
the passive house design standard as the starting point. When addressing issues of affordability, it is critically 
important however to minimize the energy demand considering the cost associated with installing a PV system. 
A delicate balance is sought between the cost of the PV system in relation to its surface area and efficiency, and 
the buildings overall energy demand. These are not fixed targets as the efficiency of PV systems increases and 
their cost decreases when newer technologies become available. Buildings also typically outlive their technical 
installations, including BiPV systems. Fortunately there are some certainties in this equation, namely to keep 
energy demand low, optimize direct solar gain/shading, and allow for PV system updates. Therefore, in order 
to assure long term viability of our proposal we will adopt a passive house standard as our starting point and 
will allow for periodic updates of the BiPV system, while also adopting passive solar design strategies. 

Principle VI Just-in-Time 
Many new technologies have emerged during the past decade that allow for a form of mass-customization. 
These include new modeling and analysis tools for building design, and various CAD/CAM fabrication methods. 
While extensively used in other industries for many years, these techniques are now starting to find uses in the 
design and construction of buildings. Although the emphasis of team Belgium’s house proposal will be a pre-
manufactured “building-kit”, this does not imply that we will fall into a repetitive mass production scheme. The 
newest design and fabrication methods will be adopted in order to develop a tailored design output that 
responds to local conditions. In addition, the utilization of a mass-customization approach allows for 
alternative house delivery models whereby a custom design is realized by a local high-tech manufacturing 
infrastructure, and locally delivered to the customer, just in time and ready for assembly. The use of digital 
fabrication tools will affect our project documentation procedures as it demands the use of a 3D-CAD master 
model to coordinate a parallel manufacturing process (all components made simultaneously, not in sequence). 
This just in time approach will save time and other resources, and therefore supports our affordability goal. 

2.2. Capabilities and Qualifications 
Team Belgium’s 2011 Solar Decathlon project will be developed by a team of students and faculty members of 
Ghent University, the largest university of Flanders, which is located in the city of Ghent in the Dutch speaking 
part of Belgium. First we provide a brief introduction of our university in order to better frame our institution’s 
capabilities and qualifications.  

Universiteit Gent (Ghent University) 
Founded in 1817 by William I, King of the Netherlands, Ghent University is a relatively young university. After 
its independence in 1830, the Belgian State was in charge of the administration and in 1930 Ghent University 
became the first Dutch-speaking university in Belgium. Over the years eminent scientists such as Joseph 
Plateau (physicist, considered as a pioneer in the development of motion pictures), Leo Baekeland (inventor of 
Bakelite) and Corneel Heymans (Nobel Prize winner in Medicine) studied and worked at Ghent University. With 
a view to cooperation in research and scientific service, numerous research groups, centers and institutes have 
been founded over the years. Several of them are renowned worldwide, in various scientific disciplines such as 
biotechnology, aquaculture, micro-electronics, and history. Today, after decades of uninterrupted growth, 
Ghent University is one of the leading institutions of higher education and research in the Low Countries. 

Ghent University is an open, committed and pluralistic university with a broad international perspective. 
Located in Flanders, the Dutch-speaking part of Belgium and the cultural and economical heart of Europe, 
Ghent University is an active partner in national and international educational, scientific and industrial 
cooperation. Because it plays a leading role in the academic and scientific world, Ghent University attaches 
great interest to a transparent organization structure, a dynamic human resources policy, an active 
environmental policy, its support to spin-offs and other new initiatives. 

Exemplary Projects 
The following projects aim to illustrate our universities capability and qualifications to compete in the 2011 
Solar Decathlon. The list provides a snapshot of student projects and research and development projects, each 
involving issues of energy, requiring construction, and/or demanding fundraising efforts. In addition to these 
projects, many faculty members at the department of architecture and urban planning are involved in building 
projects on a daily basis, as most faculty members maintain active architectural or engineering practices. This 
faculty expertise will be available to the students competing in the Solar Decathlon through their interaction 
with the faculty members within the context of existing courses, which will be the main vehicles for team 
Belgium’s Solar Decathlon activities (see curriculum integration).  
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2.2.1 Student Projects 

Four-Elements - Student design-built competition 
The 4Elements design competition challenges students to design a unique house concept that offers protection 
to one or more elements of nature: steaming heat, pouring rain, stormy wind or extreme cold. The competition 
requires students to develop a functional building that can be used as a quick-assembled emergency shelter. 
The architectural solution has to be visionary and progressive, while also practical and simple. The competition 
is sponsored by Eternit and designs make use of the slate board products of the company. The jury for the 
competition consists of leading architects: Jo Crepain, Hubert Sauvage, Didier Oosterbosch, Eris Selis (chairman 
Architecture Without Borders Belgium), Stephan Bates (Sergison-Bates London) and Jenny Anderson (chairman 
Architecture Without Borders Sweden. (http://www.4elements.be/) Winning designs are built and occupied for 
a week in a country with representative climate (cold, warm,…). 

During the 2006-2007 academic year, students from the department of Architecture and Urban planning at 
Ghent University participated in this competition. Pieter Mouton & Karel Verstraeten, 1st master engineering 
and architecture students at Ghent University where the winning team in the category ‘COLD’ (out of 110 
proposals). Their winning design was an adaptation of the IGLOO, using CAD-CAM fabrication methods to 
fabricate an igloo building-kit out of polystyrene blocks. The winning team Mouton-Verstraeten prefabricated 
their building and went on an expedition to assemble and live in their design for 1 week in the extreme cold 
condition of Österjörn, Sweden (figure 3). (A video of the assembly-process can be viewed at: 
http://www.watf.be/4elements/cold/) 

 
 

 

 

 

 

Figure 3. Four-Elements - Student design-built competition 

 
Concrete bike racks – a student project for precast concrete structures, Ghent (2009) 
This student project, lead by professor Jan Moens, was performed in the context of an elective design course 
and involved the design and manufacturing of concrete bike racks. The design criteria entailed that bicycle 
racks had to be practical, sustainable, aesthetically pleasing in the urban context of Ghent, and that the design 
and implantation encourages the use of bicycles. Furthermore, ergonomics and safety were very important 
design criteria. From the start the city government of Ghent was involved with the project and the idea was 
launched to place the rack prototypes in the public domain. In cooperation with Belgian manufacturers of 
architectural concrete, every group of students was given the opportunity to develop their design and 
manufacture a prototype. All nine concrete bike racks are currently placed in the city center of Ghent, and are 
being used by cyclists throughout the city. While small in scale, the project demonstrates our students aptitude 
to be creative and deliver, the project took 6 months. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Student design-built projects for precast concrete bike racks, Ghent 
 

http://www.4elements.be/
http://www.watf.be/4elements/cold/
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2.2.2 Research, Demonstration, and other UGent Projects 

Wind turbines of SPE-Luminus at Ghent University 
Ghent University, in cooperation with SPE-Luminus, recently installed 3 wind turbines at the trial fields of 
Ghent University at Melle. The turbines are one step forward in the execution of our university energy policy 
plan, which calls for a 10% reduction in energy use by 2012 (compared to 1998), and a 20% reduction by 2020. 
Luminus, the company that operates the turbines, received a 20 year lease of the site of Ghent University; In 
return, Luminus will exploit the turbines and provide electricity at Ghent University at a favorable tariff. The 
price of electricity will be 30% more affordable than conventional purchased electricity, corresponding to an 
annual savings of approximately 400.000 Euros for the year 2010 for Ghent University. The turbines became 
operational in October 2009, and will produce about 20% of the electricity supply of Ghent University. 

Power-Link - Greenbridge - Ghent University energy related projects 
Team Belgium is supported by Power-Link, the R&D motor of the Greenbridge science park, the Ghent 
University clean-tech business park engaged in low carbon economics that endorses corporate social 
responsibility. In synergy with Power-Link, Greenbridge seeks high-tech investors in clean technology, in 
particular energy related, and aims at implementing and demonstrating high potential techniques. The Ghent 
University Power-Link and Greenbridge initiatives will be important partners for the Team Belgium 2011 Solar 
Decathlon (also see fundraising and team support). A few of the relevant projects are mentioned next: 

Power-Link:  takes up the role of coordination and dissemination partner in the following research, 
valorization, demonstration and/or education projects: 

PV Implementation of innovative sustainable energy sources and their interaction with 
the distribution net. (IWT, Tetra fund, 01/10/07 - 31/12/09) 

AFBR Feasibility study of a low cost photobioreactor for the culture of microalgae 
(IWT, R&D fund, 01/01/08 - 31/12/09) 

Sunlight Lipid-based, high value products and renewable energy from microalgae 
(IWT, Strategic basic research fund, 01/02/09 - 31/01/13) 

H2Regio Hydrogen promotion region Flanders - South-Netherlands 
 
Power-Link / UGent is member of the steering committee in the following research, valorization, 
demonstration and/or education projects: 

OPTIEP Optimising the basic knowledge about the energy potential of the Belgian Continental 
Shelf. (Belgian Federal Science Policy Office, Belspo fund, 01/11/08 - 31/10/09) 

EE/NET Study of the large-scale use of renewable decentralized production on the quality of de 
electrical tension and the guarantee on energy supply by the renewable source; impact 
of global electrical potential on the energy efficiency of linear and non-linear users 
(IWT, Tetra fund, 01/01/10 - 31/12/11) 

Power-Link / UGent was/is supporting actor in the projects: 
ORC Recycling of residual heat via an organic Rankine cycle in applications of renewable 

energy. (IWT, Tetra fund, 01/10/07 - 30/09/09) 
Reduction Reducing the transport exhaust gases in Flemish ports 

(KdG University College, PWO fund, 01/09/09 - 31/08/11) 
 

In cooperation with Greenbridge science park, Power-Link / UGent promotes and/or actively supports the 
following demonstration projects: 

ProFoto Installation of a double tracking PV system at Greenbridge science park.  
(ERDF, D2 fund, 01/05/08 - 30/01/10) 

Hydrabus Driving demo bus promoting hydrogen applications.  
(ERDF, Interreg IV fund, 01/06/09 - 31/05/12) 

Wind testpark Demo and monitoring facilities for small wind turbines.  
(private funding, 01/11/08 – today) 

Solar testpark Demo and monitoring facilities for PV installations. (private funding) 
Green-Point Supplies: Fuel station providing natural gas, biogas, hydrogen and electricity as transport 

fuels. (private funding) 
The Energy Box Demonstrator of clean technologies, Green-bridge science park 
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The Energy Box (TEB) refers to a demonstrator of new clean technologies, known as ‘the house of renewable 
energy’, located in the Greenbridge incubator. TEB demonstrates, interacts and commercializes (Flemish) 
emergent energy technologies. The project focuses on SMEs, in particular start-ups and (academic) spin-offs, 
yet valorization platforms and business R&D departments are welcomed too. TEB provides promotion and 
marketing of innovative and combinative energy concepts, yielding marketable clean-tech end products. The 
human power and operation of the box is funded by the Province of West-Flanders, the Flemish government 
and the European Regional Development Fund. The box infrastructure is currently subject to a capital raise of 
Greenbridge NV. The overall budget covering a 4 year period is estimated at 8 M€.  

 

3. FUNDRAISING AND TEAM SUPPORT  

3.1. Target Fundraising Budget 
In order to plan our fundraising strategy, we have developed an initial cost estimate for Team Belgium’s 
participation in the 2011 Solar Decathlon competition. Using average unit prices, our estimate includes non-
itemized construction costs for manufacturing the building (€/m³) and non-itemized costs for the PV and water 
recycling installations (€/m²). For the construction and installation costs we have assumed that all of the work 
is contracted out, the estimate includes labor as well as material expenses. The budget further includes travel 
expenses to attend the various competition events, cost of transportation, and other miscellaneous expenses. 
Table 1 provides our target budget, which also includes the magnitude of the fundraising effort and expected 
sources. Our initial budget is aimed at estimating the magnitude of the required fundraising efforts. Our budget 
will be developed in more detail over the course of the project, taking into account, among other factors, 
industry material donations and financial support, and student labor expenses.  

 

 
Table 1. Target fundraising budget 

 

We estimate that this budget will be needed for developing and building our innovative building-kit solution for 
a 500m

3
 house. However, as we are testing a new approach, this budget is not indicative of the final market 

price for the house, which we estimate can be much lower (based on historic building-kit examples).  
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3.2. University level support 
We have solicited University support as part of the proposal development phase, seeking support 
commitments at the departmental, school, and the president’s administrative levels of our University. This 
effort has resulted in early and clear support commitments (see attached letters). The following institutional 
support has been promised: Campus space for building the team Belgium house, IT support for developing the 
team website, travel sponsorship through existing university student travel sponsorship programs, use of rapid 
prototyping equipment, and administrative support. Please see attached letters of intent for support details. 

See attached letters of support:  

● Rector, Ghent University, Professor Paul Van Cauwenberge (president) 
● Dean, faculty of Engineering, Professor Luc Taerwe 
● Department head, Department of Architecture and Urban Planning , Professor Bart Verschaffel 
 

Considering the specific nature of industrial sponsorship, collaboration, and fundraising, Team Belgium has also 
secured the support of two university affiliated initiatives, namely: Power-Link and SET. A brief description 
follows in order to signify the importance of these two organizations in helping our team with fundraising: 

 is a growing renewable energy platform of Ghent University and the port of Ostend, 
acting in the interface between innovative energy producers and transferable R&D. Based in the outer port of 
Ostend at Greenbridge Science Park, the UGent breeding place for innovative technologies with a strong clean-
tech focus, it acts as spinning partner in the Flemish energy scenery. http://www.power-link.be/ 

As a knowledge centre and network partner, Power-Link provides a central information service on sustainable 
and renewable energy sources and low carbon issues; it contributes to projects in new tech energy research as 
a coordination and dissemination partner; it supports valorization of academic research as part of the ditto 
consortium Sustainable Energy Technologies of Ghent University Association; and it encourages rational 
and/or reductive energy consumption by providing guidance and service to economic and social end users.  
Its knowledge and expertise-base is build upon previous and ongoing research projects, and includes physical, 
chemical and biological energy sources (sun, wind, water, hydrogen, plasma, biomass, biogas, bio-fuels,…).  
The close interaction with a university association, with sub-regional economic key role players in the field of 
innovative energy production and consumption and not at least with the energy profiled science park 
Greenbridge, makes Power-Link a pre-eminent project partner and discussion agent in the sustainably 
integrated national and European climate and energy policy. Greenbridge is the coastal science park of Ghent 
University, creating an innovative and enterprising climate in the Ostend region. It houses the Greenbridge 
incubator, supported by Ghent University, POM West-Flanders, the Catholic University College of Bruges-
Ostend, AG Port of Oostende and ADMB as shareholders. Greenbridge manages incubator facilities designed to 
help high tech start-ups build up their company, next to a science park area of ca 20 ha open to new and 
experienced companies in promising domains, with a focus on clean energy. More information regarding the 
activities of Power-Link can be found at: www.power-link.ugent.be. 

Power-Link, a regional energy agency: As an energy agency, Power-Link is funded by the Province of West-
Flanders, the Flemish government and the European Regional Development Fund. ERDF is a European 
instrument offering financial support with the aim of improving convergence, strengthening competitiveness, 
creating employment and increasing sustainable internal cohesion in (sub)regional economic sectors. Clean-
tech is considered a spearhead theme. Power-Link aspires to grow as an energy knowledge platform linking 
research groups and professional / social actors in fundamental or applied academic research projects. Power-
Link can rely on energy expertise of research groups of Ghent University and its network of West Flemish 
university college partners, and translates this expertise in educative, demonstrative and investment projects 
on the Greenbridge science park. The experience and knowledge gained through participation in research 
projects is reinvested in new projects, which increases the centre’s capacity to serve as matchmaker between 
the various energy stakeholders. Power-Link compiles and disseminates project results, scientific data, 
publications and clean-tech information in general. This approach is substantiated in the Power-Link websites, 
the clean-tech research site www.power-link.ugent.be, nurturing the Belgian clean-tech portal site 
www.power-link.be. Power-Link also acts as a catalyst in the valorization consortium SET, Sustainable Energy 
Technologies, offering a strategic and valorization facilitating perspective to the initiative. (See attached letter 
of support) 

http://www.power-link.be/
http://www.power-link.be/
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 is the valorization consortium in the field of Sustainable Energy Technologies from Ghent 
University and its associate college partners. As such it groups the valorization activities from several research 
departments working on Sustainable Energy Technologies. The Technology Developer which is assigned to this 
consortium performs its function decentralized, he is closely located to the researchers and has a strong 
technical background. As such interaction with those researchers and the professors is key and ensures that 
industrially viable technologies are taken up. In the process of valorizing this technology the consortium can 
rely on experts from the centralized Technology Transfer Office (http://www.set.ugent.be/) 

While the several research groups all can bound on years of experience in their specific field of expertise, the 
consortium itself was created only one year ago. However, already the vibe that is observed in consortia that 
are around for a longer time can be observed, in the sense that new and interesting opportunities and 
corresponding chances are actually picked up. One of the key assets of SET is its important goal and objective 
to start and guide multidisciplinary projects requiring input from all research groups involved 

SET Fields of EXPERTISE: The research groups show research activities in a broad field from turning primary 
energy like wind, sun, waves, tidal energy into useful heat or electricity in many different ways to the efficient 
use of this heat and electricity to provide services including transportation, running appliances and making sure 
a comfortable living or work environment is created. Member research groups that relate to the Team Belgium 
Solar Decathlon project include the Department of Architecture and Urban Planning, Building Physics, 
Construction and Services laboratory working on efficient buildings and constructions, the Solar Cells lab having 
activities on solar cells and the lab Applied Thermodynamics and Heat Transfer, which explores the potential of 
heat pumps, combined heat power systems and heat exchangers for e.g. solar heat collectors. The full member 
list mostly include engineering departments: Main activities of these groups can be found on 
www.set.ugent.be. (See attached letter of support) 

• Building Physics, Construction and Services, Department of Architecture and Urban Planning 
• Applied Thermodynamics and Heat Transfer, Department of Flow, Heat and Combustion Mechanics 
• Electrical Energy Laboratory, Department of Electrical Energy, Systems and Automation 
• Transport Technology, Department of Flow, Heat and Combustion Mechanics 
• Combustion, Fire and Fire-Safety, Department of Flow, Heat and Combustion Mechanics 
• Nuclear Fusion – High Temperature Plasmas, Department of Applied Physics 
• Solar Cells, Department of Electronics and Information Systems 
• Coastal Engineering, Department of Civil Engineering 
• Mechanics of Materials and Structures, Department of Material Science and Engineering 
• Environmental and Spatial Management, Department of Civil Engineering 
• Electro-mechanics, University College West Flanders, Member of Ghent Uni. Association, Dept. PIH 
• Power-Link, Ghent University renewable energy knowledge platform 
• Greenbridge, Ghent University science park and incubator focuses on clean-tech 

3.3. Industry support 
Industry support and sponsorship will be critical to a successful Team Belgium competition entry. We have 
therefore adopted a proactive fundraising approach by launching fundraising efforts early and by securing 
commitments from businesses at the proposal submission stage. We are considering attending professional 
construction fairs as Batibouw to provide an attractive publicity platform for Benelux based companies. 

Cycle 1: Our first fundraising cycle is aimed at key building industries that represent all essential sub-categories 
of products and services that are needed for the construction of a typical house. The main intention of this first 
fundraising cycle was to explore industry interests, and to gage industry aptitude to sponsor our project. 
Interested businesses were asked to specify the kind of support they are willing to commit, and to sign a letter 
of intent. Our first efforts have already produced promising results, with the following key Belgian companies 
having committed to sponsor the project (see attached letters, including financial commitments made to date):  

 

http://www.set.ugent.be/
http://www.set.ugent.be/
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Cycle 2: A second fundraising cycle will follow where we will, in addition to the companies already committed, 
seek sponsorship of those companies that can contribute more specific services and products to the project. 
The second cycle will materialize alongside the design development phase of the project, as ideas become 
more concrete and more specific requests for sponsorship can be made. During the second cycle we will: (i) 
further specify commitments made in the first cycle, (ii) seek out tailored sponsorship parties for the project. 

3.4. Institutional support 
In addition to university and industry support, we are also seeking support from various institutions and non 
profits that promote sustainable building design, and from local , provincial, and federal governments. 
The following organizations have already committed to support our team (see attached letters of support). 
Apart from assisting in the design process, giving workshops and lectures, they will play a key role in linking up 
Team Belgium with companies in their professional network. 

Passive House Platform (PHP): One of the objectives in the design of the building-kit is to build according the 
passive house standard, as the passive market represents a booming segment of the Belgium’s building 
industry today. PHP is a non-profit neutral organization founded in 2002 by leading actors and institutions from 
the building industry. The goal of PHP is to stimulate the construction of buildings based on the passive house 
concept. On the one hand, PHP aims to bring companies together who are involved in the passive house 
concept and to support them in the development of energy efficient and sustainable technologies. On the 
other hand, the PHP wants to provide as much information as possible to all interested parties.  
At the moment our Department is running a project in which students work together with the PHP and Agion 
(Flemish agency for school infrastructure) to create a mobile info point about passive buildings. The 
development of our Solar Decathlon House will also support these initiatives.  

WTCB (BBRI): The Belgian Building Research Institute is a private research institute founded in 1960 under 
impulse of the National Federation of Belgian Building Contractors. The statutory contributing members of BBRI 
are more than 65 000 Belgian construction companies, most of which are SMEs. The BBRI has the following 
three main missions: 

1. to perform scientific and technical research for the benefit of its members 
2. to supply technical information, assistance and consultancy to its members 
3. to contribute in general to innovation and development in the construction sector  

3.5. International Polar Foundation (IPF), Princess Elisabeth Station, Antarctica 
The Belgian Federal Government commissioned the IPF, founded by Alain Hubert, Professors André Berger 
(UCL) and Hugo Decleir (VUB), to build a new research station, the "Princess Elisabeth” Station, to be 
constructed during the austral summer 2007-2008. Acting as a technological showcase and a launch pad for 
wider understanding of climate mechanisms, the "Princess Elisabeth" Station gives unprecedented visibility to 
Belgium's commitment - and that of its people and businesses - to meeting the climate challenge. The Princess 
Elisabeth Station is located upon the Utsteinen nunatak in the Dronning Maud Land (East Antarctica). The 
station became operational in 2009.  

The Belgian Princess Elisabeth Station is a major first: the only polar base operating entirely on renewable 
energies. This represents a technical achievement blending the best that both science and technology can 
offer. By bringing together international technology and expertise, "Princess Elisabeth" combines eco-friendly 
construction materials, clean and efficient energy use, optimization of the station's energy consumption, and 
the best waste management techniques. These leading techniques and facilities aim to reduce the station's 
ecological footprint on the pristine environment of Antarctica, following the principles set forth by the 
Antarctic Treaty. We are very pleased to announce that Mr. Johan Berte, the Antarctic Base Project Manager 
for the Princess Elisabeth station, has agreed to serve on Team Belgium’s 2011 Solar Decathlon design board! 
(see attached letter of support) 

Figure 5. Princess Elisabeth Station Antarctica 
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3.6. Architectural Engineering Department, Vrije Universiteit Brussel (www.vub.ac.be) 
Research at the Department of Architectural Engineering at the Vrije Universiteit Brussels focuses on "the use 
of engineering tools to create architecture". This approach is applied in three domains that ask for 
interdisciplinary studies: the design of lightweight structures, the issue of re-use, and the incorporation of 4D-
design principles. Researchers and faculty members at the department of architectural engineering will serve as 
external reviewers on team Belgium’s design board, were they will provide valuable feedback and expertise 
with respect to the use of lightweight structural members in the building envelope (tensile structures, 
pneumatic components, flexible PV-cells etc), technical coated fabrics, the “building-kit” approach, and the 
design of light-weight prefab (concrete) shells. The architectural engineering department’s role will be that of a 
sparring partner during the schematic design, and the design development review phases of the projected. (see 
attached letter of support). 

4. ORGANIZATION AND PROJECT PLANNING  

4.1. Project Management and Organization  
Team Belgium will adopt a flexible team structure whereby sub-teams are created and dissolved according to 
the project tasks and phases. Student Team Leaders (STL) and a Student Overall Leader (SOL) are to be elected 
or nominated by the students. Students organize and develop their own governing policies, and review them at 
the beginning of each semester. A Student Overall Leader is nominated by faculty members and the students, 
depending upon overall academic excellence criteria. In order to promote excellence, underperformance by 
individual students may result in a student’s exclusion from the team. Students will establish and self govern 
their own procedures. Though, the level of professionalism demanded by the Solar Decathlon will require the 
consultation and supervision of faculty an industry professionals. Students will organize daily, weekly, or bi-
weekly team meetings in order to discuss and report on the various subtasks and progress, as needed. The 
appropriate level of professional involvement can offer experiential learning to students while producing a 
high-quality deliverance. Figure 6 depicts the proposed overall management and organization structure of 
Team Belgium. Figure 8 in 8.1. shows the organization and support structure. 

 

 
Figure 6, Project Management and Organization Chart 
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4.2. Decision Making, Conflict Resolution, and Team Communications 
Decision Making: 
A general consensus regarding Team Belgium’s house design will be reached at the end of the schematic design 
phase by means of a design review board, existing of internal and external jury members. Design output will be 
evaluated relative to the overreaching affordability criteria and design principles, as well as the input of the 
design board members. The design board will have a multidisciplinary background in order to reflect all the 
relevant competition evaluation criteria. The design board will be established by students, in collaboration with 
the faculty leader. The design board will also review the project at the Design Development phase, and other 
critical project phases. 

Sub-task planning / conflict resolution: 
Following the establishment of a design consensus, students will develop various sub-teams according to the 
required efforts, as depicted in figure 6. These sub-teams perform within the context of a particular course 
where a Student Team Leader will be appointed, and possible conflicts are primarily resolved by the student 
team-leader in consultation with the faculty member responsible for the course. Student Team leaders meet 
with all other sub-team Student Team Leaders and the Student Overall Leader on a weekly basis. Student Team 
Leaders Report their progress, and important deviations from the overall design are discussed and proposed at 
this level (by vote). The Student Overall Leader meets with The Faculty leader on a biweekly basis, in order to 
discuss the projects progress, discuss and approve alterations, etc.    

Team Communication: 
Team Belgium will, in order to facilitate communication between the various team members and to avoid 
discrepancies during the design development and manufacturing phases, employ the following communication 
tools: (i) Share and update project documents on a common server (university sever, Google documents,…), (ii) 
use a 3D-CAD master model to coordinate the various project component design and manufacturing phases. 

4.3. Project Deliverables 
A brief description of the various project deliverables follows 

4.3.1 Fundraising  

Team Belgium initial fundraising has started in October 2009 and entailed a solicitation of interest among 
Belgian companies. Initial commitment letters were obtained from several companies, expressing their 
interests for the project and the type of support they are willing to give, which resulted in substantial early 
commitments (see attached letters). Fundraising efforts will continue until sufficient funds are secured. 

4.3.2 Curriculum Development (spring/summer/fall 2009) 

The first phase of curriculum development has started during the Spring 2009 semester (April) , when the SD 
was offered and approved as a thesis research topic to our Master students. The second phase of curriculum 
development has already been planned, with the scheduled offering of the solar decathlon as a study topic for 
the spring 2010 Design Development studio. This curriculum plan will be executed after the selection results 
are known. The third phase of curriculum entails the development of special topic courses in support of Team 
Belgium’s Solar Decathlon, final planning will occur after results are known. Team Belgium’s student core team 
will be engaged in all curriculum planning activities.  

4.3.3 Team Development (summer/fall 2009) 

In our team development approach we foremost seek excellence and opt to work with a relative small core 
team which will expand and contract in size according to project demands, in order to streamline and optimize 
the various projects tasks. We have a two tier team building approach: 

Seed Team: In June 2009, five master students were selected from a pool of applicants who expressed interest 
to participate in the Solar Decathlon initiative as part of their thesis research. These 5 students currently form 
Team Belgium’s initial seed team. This seed group of students has visited the 2009 Solar Decathlon competition 
event with their faculty advisor (October 9-14, 2009), and has played an important role in the proposal writing 
effort, initial fundraising, and institutional awareness efforts. The seed team is currently building momentum 
among the student population, through their student organization “De Loeiende Koe”, to solicit interest within 
the larger student population of the department of architecture at Ghent University.   
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Core Team: Through their efforts and their participation in the curriculum development, this initial seed team 
will be expanded by inviting motivated and talented students to join the team. Students take full charge of this 
process, developing thoughtful and competitive member selection criteria that promote excellence (Jan. 2010). 
Their efforts will result in the establishment of Team Belgium’s core leadership team. The core team will take 
up the leadership of the Solar Decathlon project by planning and organizing the various tasks that are required 
for the Solar Decathlon competition. The core team will solicit the interest of their fellow student and students 
in other departments, and invite them to take part in special topic courses. The core team will also enlist 
faculty expertise and other resources.  

In the appendix a brief summary of each current team member is included. 

4.3.4 Schematic Design (fall 2009/winter 2010) 

Team Belgium’s schematic design phase was started in the first week of October 2009, by organizing an initial 
“workshop & design charrette” where critical issues were framed, and through which the initial core team has 
established the overreaching design philosophies and principles for the Team Belgium proposal. This effort 
included a study of previous Solar Decathlon projects, including the 2009 SD competition, which they have 
visited. Following these efforts, two more schematic design charrettes will be planned in November and 
December 2009. The team plans on reaching a design consensus at the beginning of the Spring 2010 semester. 
Final schematic design results will be presented in February 2009, as part of the student’s required 
intermediate presentation for their thesis work. This work entails a detailed framing of the critical design and 
technical issues, well documented concepts (at least 4 concepts), an outline of the required work, and a course 
of study for their second semester thesis work. External input will be solicited at this review stage.  

4.3.5 Design Development                (spring/summer/fall 2010) 
There will be a three tier approach to our design development phase.  

Round 1  (Spring 2010) 
First year master students will be offered the opportunity to participate in the design development phase, 
within the context of the Design Development studio, which is part of the core curriculum. Working closely 
with their peers (initial core team of 2

nd
 year master student), various aspects of the Team Belgium’s schematic 

design will be further developed, including among other things: 

(i) Structural design, analysis, sizing, and detailing, 
(ii) Development of the enclosure system, including fenestration and BiPV, 
(iii) Installations , such as ventilation systems, 
(iv) Electrical installations, PV-systems 
(v) Integration of water and solid waste recycling technologies, 
(vi) …. 

 
Collaboration between 2

nd
 and 1

st
 year master students within the context of the design development studio 

will warrant the project’s continuity in the second year, and provide a large pool of students from which the 
core team can be drawn and reinforced. 

DD Round 2 (summer, fall 2010) 
Special topics courses will be offered during the summer and fall 2010 semester, aimed at further extending 
the Design Development aspects of our design. There will be special emphasis on the making of mockups and 
prototypes, for example of the structural and enclosing parts of our house design (summer 2010). Issues 
related to fire safety, interior finishes and furnishes, plumbing, electrical and mechanical systems, will be 
resolved and developed (fall 2010). 

DD Round 3 (Fall 2010) 
The Solar Decathlon will be offered (again) as a thesis research topic to a select group of 2

nd
 year master 

students, which continue the project and take over leadership roles during the 2010-2011 academic year. Their 
main task, with regards to the design development phase, is to optimize the operation and integration of the 
various systems, including the development of testing and monitoring protocols for the house.  
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4.3.6 Manufacturing Documentation  (fall 2010/winter 2011) 

The manufacturing drawings and project manual will be developed within the context of special topics courses, 
as an extension of the DD phase, and according to the competition requirements (Fall 2010). A significant 
deliverable for this effort, and in addition to the classic representation techniques, is the development and 
approval of a 3D-CAD master model for our house that incorporates all critical components. The 3D-CAD 
master model will be a critical tool when coordinating and planning the manufacturing process. 

4.3.7 Manufacturing (spring/summer 2011) 

The manufacturing of the various “building-kit” components of Team Belgium’s house will start at the 
beginning of the spring 2011 semester. We will adhere to a parallel manufacturing process whereby all 
components of the house will be manufactured simultaneously by different student manufacturing crews 
and/or outside contractors, in order to save time. The previously developed 3D-CAD master model will serve as 
the critical tool in coordinating this effort. Selected parts will be pre-assembled upon completion in order to 
verify their proper dimensioning as well as the effectiveness of the design tolerances. The planning of the 
manufacturing phase will start in the Fall 2010 semester, whenever external fabricators are required. 

4.3.8 Testing/Commissioning (summer 2011) 

Test 1: We will organize a first assembly event at the beginning of the 2011 summer in order to evaluate the 
constructability of the structural and enclosure systems of our proposed “building-kit”. A small group of 
students will be selected for this purpose, with mixed backgrounds, in order to represent a non skilled 
assembly crew. The “building-kit” house will remain assembled for a relative short time after which it will be 
disassembled. When fitting we will consider to perform this test within the context of a public event. The 
assembly and disassembly process will be properly documented and timed in order to improve procedures.  

Test 2: A second assembly test will be completed during the 2011 summer, primarily aimed at testing the 
proper functioning of all systems and components, including the PV system and thermal control equipment. 
The house will remain intact until shortly before the planned shipping date, in order to allow for proper 
monitoring of all systems. 

4.3.9 Transportation (summer/early fall  2011) 

Team Belgium will schedule sufficient time to allow for overseas transportation of its Solar Decathlon House 
(see schedule). The team will consult with shipping companies with regards to general shipping requirements 
as well as US customs related issues well before the scheduled shipping date. A departure from Antwerp, 
Ghent, Ostend, Dunkirk, or Rotterdam will be considered as each harbor is within easy reach. US customs 
issues will be identified and resolved beforehand, in collaboration with the shipping company. The US embassy 
officials in Brussels will be contacted if needed, as well as the Belgian consular representatives in Washington 
DC. As shipping will be a large expense, we will include overseas transportation in our fundraising efforts by 
seeking the support of several large scale Belgian based shipping and port handling companies. Project shipping 
risk will be properly insured and delivery times will have to be warranted by the shipping company, in order to 
assure an on time delivery. 

4.3.10 Washington DC Event-related deliverables (late summer/early fall 2011) 

Onsite Assembly  (late summer/early fall 2011)  
Contests and Public Exhibit  (late summer/early fall 2011)  
Disassembly  (late summer/early fall 2011)  

These activities will be planned in detail after competition procedures and  requirements for the 2011 event 
are known. 

4.3.11 Project Closeout (fall 2011) 

Plausible end destinations will be examined for the team Belgium house. Options to be considered might entail 
(i) shipping the house back to Belgium for exhibitions and/or permanent display and research purposes, (ii) 
finding an appropriate US end destination. Different venues will be explored in relation to the Team Belgium 
overall fundraising strategy, and commitments made to our sponsors.  
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4.4. PROJECT SCHEDULE and DELIVERABLES 
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5. CURRICULUM INTEGRATION  

Team Belgium’s Solar Decathlon will be an interdisciplinary effort of students of different schools and 
departments at Ghent University. Activities will be coordinated from within the school of architecture. We first 
provide a brief introduction of the architecture program at our University, in order to better frame  our 
curriculum integration strategy. The Architecture program at Ghent University is a 5 year program, organized 
according to the Bologna convention (3 Bachelor + 2 Master years). Upon graduation, students earn the title of 
“Burgerlijk Ingenieur Architect”, which can be loosely translated as “Civil Engineer Architect”. This degree 
program differs from most typical architecture programs in that it provides a solid architectural education with 
the technical rigor of an engineering program. Our educational programs are based on three pillars that carry 
equal weight, namely: architectural design, building engineering, and the history and theory of architecture. 
The department of architecture is fully integrated within the school of engineering and shares many curriculum 
components with other engineering majors, including the structural engineering program. As students master 
various technical and non-technical subject matters, they tend to become very diverse, allowing them to 
diverge into a wide array of career tracks. Upon graduation they are legally qualified to offer architectural as 
well as structural engineering services (they are qualified to stamp structural drawings, as well as architectural 
drawings). Typical career tracks include architectural practices, structural engineering consultancy, as well as 
other specialized consultancy services.  

The Solar Decathlon: Curriculum integration 
One of the challenges of the Solar Decathlon competition is to assure the projects continuity within the context 
of an academic setting with changing student populations, and with various commitment levels. In order to 
assure a successful competition event, we propose to foremost work within the context of our existing 
curricular structures, which are well adapted and flexible enough to accommodate the competition efforts. 
Working within the context of existing courses will ensure that students receive academic credit for their 
efforts, and that they do not become overloaded when making contributions. The following existing courses 
will be used as the main vehicles to accommodate the various project tasks: 

Thesis research (for credit) 
In their final year of study (2

nd
 master), students at our university are required to complete a research project 

in collaboration with a faculty advisor. Thesis research topics are posted in each preceding year by individual 
faculty members, after which topics require approval by the respective faculties according to university 
protocol. After finishing their thesis research and writing requirements, students present and defend their 
work in front of a thesis review committee, which consists of internal and external committee members.  

The Solar Decathlon was one of the research topics made available to students for the 2009-2010 academic 
year at Ghent University. Five master students (4 architecture + 1 civil engineering major) were selected from a 
pool of students that selected this topic for their thesis research project. These students have participated in 
the proposal writing effort, and have visited the 2009 Solar Decathlon in Washington DC together with the SD 
faculty advisor. These students will continue their thesis research within the larger context of zero-energy 
building design. The Solar Decathlon topic will be offered (again) as a thesis research topic to a select group of 
2

nd
 year master students, which will continue the project and take over leadership roles during the 2010-2011 

academic year. Their main task will be related to the design development phase, were they will optimize the 
operation and integration of the various systems, including the development of testing protocols for the house.  

Design Development studio (for credit) 
The Design Development studio is part of the school of architecture’s core curriculum, and takes place during 
the second semester of the 1ste Master year of our architecture program. Starting from an existing schematic 
design that is well developed and articulated, this studio offers students an opportunity to extend the design 
effort into the design development phase. 

The schematic design proposal for the solar decathlon, scheduled to be completed at the beginning of the 
spring 2010 semester, will be offered as one of the options for further development within the context of this 
design development studio. First year master students will collaborate with the initial core team of 5 thesis 
students, advancing the technical and conceptual development of team Belgium’s house design. This effort will 
include  the development of the structural and enclosure systems, technical installations, heating and cooling 
equipment, etc. Collaboration between 2

nd
 and 1

st
 year master students within the context of the design 

development studio will warrant the project’s continuity in the second year, and provide a large pool of 
students from which the team can draw. 
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Special topics courses (Independent Study, for credit)  
Within our curriculum there is ample room for students to take up free electives in the form of special topics 
courses, which allow students to engage independent study projects over the course of a semester or more (for 
credit). Special topics courses are mostly initiated by individual faculty members and relate directly to their 
specific research interests and expertise. The course structure is very flexible and allows for a wide range of 
study subjects and initiatives. The course structure offers a good vehicle for specialized work related to the 
development of the Solar Decathlon project. 

Special topics courses will be developed and offered to student during the fall 2010 semester, aimed at further 
extending the Design Development aspects of our design. There will be special emphasis on the making of 
mockups and prototypes, for example of the structural and enclosing parts of our house design. Issues related 
to fire safety, interior finishes and furnishes, plumbing, electrical and mechanical systems, will also be resolved 
and developed within the context of a special topics course (fall 2010). Finally, construction and event related 
activities will be organized as a special topics courses during the 2011 summer and fall semesters.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Curriculum integration structure 

6. SPECIAL CONSIDERATIONS  

Dissemination and public outreach activities. The emphasis of the solar decathlon project will be the 
Washington DC competition event in Fall 2011, exposing the larger public to various concepts of zero energy 
house design. There are however many more opportunities that can be explored for the dissemination and 
leveraging of the project results. Team Belgium, in collaboration with its sponsors and institutional partners, 
will explore the following venues: 

Short-film. A short-film will be developed that will document the various project phases with the goal of 
allowing a non specialist audience to comprehend the various project goals, design processes, construction, 
and competition events. Team Belgium will seek the collaboration of the Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten (KASK Ghent) in developing its short-film.  

Website. A team Belgium website will be created as one of the required project deliverables. We will work 
closely with our industrial and institutional partners in order to optimize and increase the visibility of our site, 
for example by creating strategic shortcuts at our sponsor’s websites.  

Expo’s and conferences. In collaboration with our institutional partners (PowerLink, SET, Passiefhuis platform, 
IPF,WTCB,…), we will plan for the participation in various building related  Belgian exposition and conference  
events, such as Batibouw and the Passive House trade fair.  

Publications. Project results and research findings will be presented at regional, national, and international 
meetings and will be published in mainstream and scientific journals.  

175th Anniversary - Faculty of Engineering -  Ghent University. During the 2010-2011 academic year, the 

faculty of engineering of Ghent University will celebrate its 175
th

 anniversary. Our faculty has a long history in 
building innovation, ranging from research on concrete structures and materials, (Laboratorium Magnel), 
materials, advanced textiles, and Architectural Design. Henri Van de Velde, founder of the Kunstgewerbeshule 
and academy at Weimar Germany (the later Bauhaus), was faculty member at Ghent University and also one of 
the founders of the Art Nouveau. Continuing this tradition, we believe that the Solar Decathlon will also offer 
an excellent venue to celebrate our 175

th
 anniversary. 
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DIY: Technological diversity. For our Solar Decathlon house we aim for a subtle change of mentality, next to 
our main targets of zero-energy and affordability. Studies have shown that DIY efforts have a much larger 
impact on the consciousness of people because of the physical contact and their own input in the project. The 
DIY zero-energy building-kit will not only provide a house, but will also trigger an awareness of saving energy 
and living sustainable. The abovementioned building-kit addresses the two main targets we want to pursue: 
affordability and DIY. The fast assembly of a basic house that satisfies the primary need for shelter and comfort 
allows the owner to settle on a preferred site without excessive loans, and assures that an owner can move 
quickly and saves money otherwise spent on renting a house during the construction phase. The DIY approach 
thus provides instant equity that can be used in a later stage for expanding or upgrading the residence. 
Different kits can be developed for different situations. In addition, we believe that our DIY approach might 
also reveal new approaches for disaster relieve and reconstruction efforts across the globe. 

7. CONCLUSIONS  

For the 2011 Solar Decathlon we propose the development of an affordable DIY “building-kit” for a zero-energy 
house that is pre-engineered, factory build, and that can be easily assembled onsite without the need for 
special skills or equipment. The main objective of our approach is to empower people to build their own house 
by lessening their dependence on financial institutions, special skills and trades, or equipment. Team Belgium’s 
proposed Solar Decathlon project is also intended to reach beyond technical issues such as energy efficiency, 
building systems, and affordability. There is an aspiration to interact, in a subtle way, with the diverse lifestyles 
of peoples. Our principle approach is rooted in the ancient instincts of providing shelter, and encourages 
people to incorporate their own energy and minds in the building of a home. This people energy approach 
beholds a promise, as it has the potential to trigger a different mindset, of people willing to build healthy 
environments and once more embrace their natural instincts for sustainability. A house thus becomes much 
more than a consumption product that we abandon every 5 years, it will have to last a long time just because 
personal effort went into it.  

While Team Belgium’s DIY “building-kit” proposal is not intended to offer a single solution that will fit all people 
and all lifestyles, we are convinced that there is a demand for such solutions among large segments of the 
population. We believe therefore that our building-kit proposal deserves public attention and investment, and 
we are confident that we will be able to offer a unique alternative to the Solar Decathlon visitors 

8. APPENDICES  

8.1. Organization and support structure 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Organization and support structure 
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8.2. Team member backgrounds 

8.2.1 Seed students team (5 thesis-students in their 2
nd

 Master) 

Michael Arens is a senior civil engineering student in architecture (option urban design and urban planning) 
who is committed to the overall concept of sustainable architecture from his background in urban design. By 
participating in this contest he delves into issues of sustainable construction, by concentrating on the building. 

Toon Vermeir is a senior civil engineering student in architecture (option building techniques and architectural 
design). His commitment to sustainable design and the detailing of low energy buildings has grown during 
several internships in small and large European architectural offices. Working together with other students in 
earlier competitions provided valuable insight on what a team can achieve compared to an individual. 

Emelie Demasure is a core member of the Ghent University architecture student association de loeiende koe, 
and she has been instrumental in organizing last spring’s lecture series and special publications on architectural 
sustainability. On an international level she acts as the national contact for the European Architecture Students 
Assembly. In the summer of 2009 she took an internship at evr-Architecten, a pioneer in the field of 
sustainability within the Belgian architectural scene. 

Peter Trappeniers is a senior civil engineering student in architecture (option building techniques and 
architectural design), he has from his early years been involved in sustainable and environmental friendly 
concepts. Through the venue of architecture he tries to propagate a more sustainable way of living. He has 
contributed to the construction of a passive house in the city of Ghent. 

Jan De Maersschalck  Before his current study, he obtained a master degree in Industrial Engineering, with a 
focus on construction. He is currently completing his Civil Engineer degree in Construction (option business 
administration). During his study an increasing interest in energy friendly building and green energy has 
evolved, this competition offers an opportunity and challenge to bring this knowledge in practice. 

8.2.2 Faculty consultancy team  (to be continued…) 

Prof. dr. arch. Steven Van Dessel research involves the design and development of novel building envelope 
systems. Previous work includes the study of composite materials and their use as lightweight thin-shell 
structural members. More recently, his research involves a study of active thermal insulators, a technology that 
aims to accomplish energy self-sufficient building enclosures by integrating photovoltaic and thermoelectric 
systems. ATI-systems actively use solar energy to compensate for passive heat losses or gains in building 
envelopes. To date, this research has focused on developing computational models for various ATI systems, 
and on using optimization techniques to determine optimal design parameters.  

Prof. dr. ir. arch. Arnold Janssens is head of the research group Building Physics, Construction and Services  
(°2000) of the Department of Architecture and Urban Planning of the Faculty of Engineering. The group aims to 
contribute to a better knowledge of the energy performance and thermal comfort of buildings. This is achieved 
in more fundamental research projects where heat and mass transfer processes in buildings and building 
components are studied, and in applied projects, where practical design and calculation methods are 
developed. Research topics include the modeling of heat and mass transfer in buildings, and the performance 
assessment of low energy building and systems concepts. 

Prof. dr. Greet Van Eetvelde: As a part-time professor, Greet Van Eetvelde is head of the research group 
Environmental and spatial management (Milieu- en ruimtebeheer, MRB), dept of Mobility and spatial planning, 
Civil engineering. The group is matured from the synergy between environment and entrepreneurship and 
focuses on the study of corporate social responsability, concerted negotiating and business park management. 
In the second professional part-time, prof. Van Eetvelde is appointed CEO of the UGent Greenbridge science 
park as well as director of the UGent energy knowledge platform Power-Link, active in the field of sustainable 
and renewable energy. 

Dr. Jeroen De Maeyer received his PhD in electrical engineering from Ghent University in 2006, upon which he 
joined ON Semiconductor Belgium (former AMIS). At ON he was assigned consecutively as a design engineer 
and project leader in the mixed signal automotive department. End 2008 he joined the Industrial Research 
Fund of the Flanders Government and took up the position of Technology Developer in the field of Sustainable 
Energy at Ghent University. 
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Prof. ir. arch. Xavier De Kestelier studied Civil Engineering-Architecture at the University of Ghent and 
continued his education continued at the Bartlett School of Architecture, UCL in London, where he gained an 
MSc in Urban Design. In 2000 he joined Foster + Partners. In 2002 he joined Foster + Partners' Specialist 
Modeling Group (SMG). SMG is a world-renowned internal consulting or project-oriented R & D group focusing 
on complex geometric problems, environmental analysis, simulation and advanced design systems. Inside SMG, 
he worked on projects such as the Beijing Airport, the office building the Bow, the Masdar Institute and the 
Yacht Plus. Besides its role in the SMG He was responsible for the implementation of "rapid prototyping' 
technology in the Office of Foster + Partners. He is also involved in a research project with the Freeform 
Construction Unit of the University of Loughborough. He is professor at the University of Ghent (Department of 
Architecture and Urban Planning) and Syracuse University (USA) where he focused on the teaching of digital 
design and production. 

Prof. dr. ir. arch. Lionel Devlieger is invited professor at the Ghent University where he teaches a materials 
design studio. He combines his teaching with his own research and design practice within the group Rotor. 
Rotor is a Brussels-based non-profit organization, founded in 2005 and focused on materials reuse as an 
ecological strategy. Their work resulted in both research (writings and exhibitions on industrial processes and 
new economical models) and design projects (temporary architectural installations, prototypes). Projects of 
Rotor have been published in several international journals on architecture and design. An overview of their 
work is about to be published (2010) in the monographic series Young Architecture published by CIVA/A16.  

Prof. ir. arch. Jan Moens is committed to the department of Architecture and Urban Planning at the University 
of Ghent, speciality building physics and building pathology. In 1996 he established Bureau Bouwtechniek, a 
studyoffice for architecture which is specialised in technical project support, audits, technical advice, 
techniques and durable construction. 

Prof. dr. ir. arch. Jan Belis is professor at the Department of Architecture and Urban Planning and at the 
Department of Structural Engineering of Ghent University. In addition, he is associated with the Glass & 
Transparency research group (Department of Building Technology) at Delft University of Technology. His main 
areas of interest include building construction, special structures and structural analysis, with an emphasis on 
glass constructions. As an expert in this field, he is author of numerous scientific papers and member of several 
technical committees, working groups and professional organisations. 

Prof. dr. ir. Alexis De Vos is currently part-time system engineer of the v.z.w. Imec, the Flemish interuniversity 
microelectronics research centre in Leuven, and part-time professor (buitengewoon hoogleraar) at Ghent 
University. He graduated from Ghent University  with an electrical engineering degree in 1973, a physics degree 
at the Central Exam Commission  in 1976, and an applied sciences Ph. D. degree at Ghent University in 1979, 
and habilitated at Ghent University in 1981. His research is concerned with material science (polymers, 
semiconductors, metals, liquid crystals), microelectronics (thin films, chips, neural networks, quantum 
computers) and energy sciences (thermodynamics, solar energy, endoreversible engines). He is author of the 
books `` Endoreversible thermodynamics of solar energy conversion '' (Oxford University Press, 1992) and `` 
Thermodynamics of solar energy conversion '' (Wiley-VCH, 2008, ISBN 978 - 3 - 527 - 40841 - 2) and co-editor of 
the book `` Thermodynamics of energy conversion and transport '' (Springer Verlag, 2000).  
 
ir. arch. Nathan Van den Bossche graduated in 2005 from Ghent University as a master in engineering: 
architecture. He worked as a building consultant on several projects for Bureau Bouwtechniek (http://www.b-
b.be) up to 2006, when he started as a project engineer in the field of building physics at Ghent University. As 
an assistant at the faculty of engineering (department of architecture and urban planning) he is closely 
associated with the education for engineering students and teaches structural engineering, facade engineering 
and building physics, and acts as a supervisor for several master theses. He is a member of various technical 
committees related to the performance of window frames and weather resistive barriers. 

ir. arch. Jelle Laverge (1984) received his engineering masters from Ghent University in 2007 with a 
dissertation on green renovation strategies for the Ghent University central library (in collaboration with 
Joachim Rummens). From 2005 to 2007 he was a part-time employee of Bureau Bouwtechniek in Antwerp. 
Since 2007 he is a fulltime researcher and PhD-candidate at building physics and contraction research group of 
the Department of Architecture and Urban Planning at Ghent University. In 2009 he received a bachelor’s 
degree in Law from the same university.  

http://www.imec.be/
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8.3. Letters of Support  

8.3.1. University Level Support: Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Engineering, 
Rector Ghent University 
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8.3.2. Industry support letters:  Eternit, Reynaers, Derbigum, Trespa, Microtherm 
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8.3.3. Institutional support letters:  Power Link, SET, International Polar Foundation, Passief-huis-platform 
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Contactadres persrelaties:  
Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 B-Gent – Tel.09/264 30 66 – Fax 09/264 35 85        www.UGent.be 

 

Persbericht 20/5/2010 
 

UGent-studenten geselecteerd voor Solar Decathlon-wedstrijd 
UGent-team slaagde als enige Europese team voor de voorrondes 

 
 

Een team studenten van de UGent is geselecteerd 
om deel te nemen aan de prestigieuze US DOE 
Solar Decathlon-wedstrijd in 2011. Met de 
wedstrijd daagt het US Department of Energy 
onderzoeksinstellingen uit om een woning op 
zonne-energie te ontwerpen en te bouwen. De 
woning moet zo aantrekkelijk, kosteneffectief en 
energie-efficiënt mogelijk zijn. Wereldwijd zijn 20 
teams geselecteerd. Team Belgium: Ghent 
University is het enige Europese team dat de 
selectie haalde. Op 21 en 22 mei 2010 nemen de 
geselecteerde studenten in Washington DC deel 
aan een workshop ter voorbereiding van de 
wedstrijd. 

 
E-cube 
Voor de wedstrijd ontwikkelde het UGent-team de zogenaamde E-cube. Deze woning die als doe-het-
zelfbouwpakket is ontworpen, heeft enkel de zon nodig als energieleverancier. De E-cube bestaat uit een 
startpakket dat naar believen geüpgraded kan worden. Op die manier kunnen bewoners een volledig 
gepersonaliseerde woning samenstellen en de bouwkosten spreiden. Verder zorgt ook de energiezuinigheid 
van de woning op basis van de passiehuisprincipes er mee voor dat het geheel betaalbaar blijft.  
De prijs is immers een criterium dat bij deze editie van de wedstrijd voor het eerst mee in acht wordt genomen. 
Andere criteria zijn onder meer architectuur en comfort. In totaal scoort de jury de ontwerpen op tien 
disciplines, wat de wedstrijd zijn naam Solar Decathlon opleverde. 

 
Het team 
Het project ging aan de UGent van start als thesisonderwerp bij de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van 
de faculteit Ingenieurswetenschappen. Promotoren zijn prof. Steven Van Dessel en prof. Arnold Janssens. Het 
Core-team bestaat uit de vier thesisstudenten werd in het voorjaar van 2010 voor de tweede selectieronde 
uitgebreid met een Seed-team uit de eerste master. Daarnaast zullen de volgende weken en maanden nog een 
aantal studenten en profesoren met diverse achtergronden en specialiteiten het team vervolledigen. 
 
In de volgende fase zal het team het ontwerp verder uitwerken en op zoek gaan naar bijkomende sponsors. 
Deze zoektocht naar sponsoring van o.a. bouwmaterialen, huishoudtoestellen en technische apparatuur is een 
essentieel onderdeel van de wedstrijd, en is noodzakelijk aangezien de gehele woning zelf moet gefinancierd 
worden. Geïnteresseerde partners kunnen voor meer informatie terecht op de website of bij de PR-
verantwoordelijke. De woning wordt uiteindelijk in het najaar van 2011 naar de VS verscheept. 
 
Solar Decathlon 
De wedstrijd wordt sinds 2002 tweejaarlijks georganiseerd door de US Department of Energy. Het sluitstuk van 
deze editie vindt plaats in het najaar van 2011. De woningen worden dan opgesteld op de Mall in Washington 
DC waar ze getest worden en gedurende een tiental dagen opengesteld zijn voor het brede publiek.  
 
Info 
Emelie Demasure 
PR & Sponsoringsverantwoordelijke Team Belgium Ghent University 
GSM 0472 38 76 72 
TeamBelgium.SD2011@gmail.com 
 
 http://solardecathlon.ugent.be  
 

mailto:TeamBelgium.SD2011@gmail.com
http://solardecathlon.ugent.be/
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Appendix D-1 PDF Dropbox
Appendix H Cost in USD E-mail

2010 Aug 17 5% Appendix E-1 URL E-mail

BIM 20% App. D-2, D-3, D-6 RVT (Revit) Dropbox
Project Manual 10% App. D-4, D-6 PDF Dropbox

5% Appendix F PDF Dropbox
n/a Appendix H Cost in USD E-mail

2011 Jan 4 5% Appendix E-2 MOV (Quicktime) Dropbox

2011 Jan ? 5% Appendix E-4 1:24 Model n/a

BIM 20% App. D-2, D-3, D-6 RVT (Revit) Dropbox
Project Manual 10% App. D-4, D-6 PDF Dropbox

Appendix H Cost in USD E-mail
PDF Dropbox
PDF Dropbox

n/a

Rule 6-1

2011 Mar 22
n/a
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Web Site

Health and Safety Plan

Computer-Animated Walkthrough

Scale Model

Construction 
Documentation Phase

Schematic Design Proposal

Design Development 
Phase

Target Construction Cost (preliminary)

Stamped Structural Calculations

2010 May 4

Target Construction Cost (revised)

Target Construction Cost (final)

2010 Nov 23

Stamped Structural Drawings

2011 Apr 26 5% Appendix E-5 ZIP Dropbox

2011 Jun 30 5% Appendix E-6 PDF Dropbox

BIM App. D-2, D-3, D-6 RVT (Revit) Dropbox
Project Manual App. D-4, D-6 PDF Dropbox

MOV (Quicktime) Dropbox
MOV (Quicktime) Dropbox
MOV (Quicktime) Dropbox

Appendix E-3 MOV (Quicktime) Dropbox

Fall 2011 5% n/a n/a n/a

2011 Nov 22 5% Appendix E-7 PDF Dropbox
* A deliverable with a "n/a" in the "Payment %" column is a mandatory competition deliverable, but is not mandatory contract deliverable.
Note: All deliverables are due by 5 p.m. mountain time

1 = Received late; first to be reviewed after initial review cycle
Mail stamped structural documents to: Mail invoices to: 2 = Received late; second to be reviewed after initial review cycle
Mike Wassmer National Renewable Energy Laboratory n = Received late; n th to be reviewed after initial review cycle
National Renewable Energy Lab Attn: Jeff Soltesz, Subcontract Administrator, MS 1735 = Optional deliverable received (not required for payment)
1617 Cole Blvd 1617 Cole Blvd. = Deliverable approved for payment
Golden, CO 80401 Golden, CO 80401 = Invoice signed by Mike

= Deliverable received, but not approved for payment
Dropbox URL: http://dropbox.yousendit.com/SolarDecathlon = Deliverable and invoice received, but not approved for payment
E-mail submittals: sdrules@nrel.gov = Deliverable not received

Appendix D-5

Video Walkthrough

Project Summary

n/a

Public Exhibit Materials

Final Report

Disassembly

As-Built Phase

Audiovisual Architecture Presentation
Audiovisual Sales Presentation
Autdiovisual Engineering Presentation

Four weeks 
prior to start 
of contests

Last Updated: 4/29/2010 9:14 PM mountain time
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors Deadline

1 Schematic Design Proposal Phase 7 days Mon 26/04/10 Tue 4/05/10 Tue 4/05/10

2 Schematic Design Proposal 7 days Mon 26/04/10 Tue 4/05/10 Tue 4/05/10

3 Target Construction Cost (preliminary 7 days Mon 26/04/10 Tue 4/05/10 Tue 4/05/10

4 Web site 2 wks Thu 1/07/10 Wed 14/07/10 Tue 17/08/10

5

6 Design Development Phase 104 days Thu 1/07/10 Tue 23/11/10 1 Tue 23/11/10

7 BIM 19 wks Thu 1/07/10 Wed 10/11/10 Tue 23/11/10

8 Project Manual 19 wks Thu 1/07/10 Wed 10/11/10 Tue 23/11/10

9 Health and Safety Plan 19 wks Thu 1/07/10 Wed 10/11/10 Tue 23/11/10

10 Target Construction Cost (revised) 1 wk Wed 17/11/10 Tue 23/11/10 7;8 Tue 23/11/10

11

12 Computer-Animated Walkthrough 5 wks Wed 1/12/10 Tue 4/01/11 7 Tue 4/01/11

13

14 Scale Model 2 wks Wed 22/12/10 Tue 4/01/11 7 Tue 4/01/11

15

16 International Builders Show (Orlando) 3 days Wed 12/01/11 Fri 14/01/11 14 NA

17

18 Construction Documentation Phase 35 days Tue 1/02/11 Mon 21/03/11 6 Tue 22/03/11

19 BIM 6 wks Tue 1/02/11 Mon 14/03/11 Tue 22/03/11

20 Project Manual 6 wks Tue 1/02/11 Mon 14/03/11 Tue 22/03/11

21 Target Construction Cost (final) 1 wk Tue 15/03/11 Mon 21/03/11 19;20 Tue 22/03/11

22 Stamped Structural Drawings 1 wk Tue 15/03/11 Mon 21/03/11 19;20 Tue 22/03/11

23 Stamped Structural Calculations 1 wk Tue 15/03/11 Mon 21/03/11 19;20 Tue 22/03/11

24

25 Project Summary 25 days Wed 23/03/11 Tue 26/04/11 18 Tue 26/04/11

26 Public Exhibit Materials 47 days Wed 27/04/11 Thu 30/06/11 25 Thu 30/06/11

27

28

29 As-Built Phase 20 days Thu 18/08/11 Wed 14/09/11 NA

30 BIM 2 wks Thu 18/08/11 Wed 31/08/11 NA

31 Project Manual 2 wks Thu 18/08/11 Wed 31/08/11 NA

32 Audovisual Architecture Presentation 2 wks Thu 1/09/11 Wed 14/09/11 30 Wed 14/09/11

33 Audovisual Sales Presentation 2 wks Thu 1/09/11 Wed 14/09/11 30;31 Wed 14/09/11

34 Audiovisual Engineering Presentation 2 wks Thu 1/09/11 Wed 14/09/11 30;31 Wed 14/09/11

35 Video Walkthrough 2 wks Thu 1/09/11 Wed 14/09/11 30 Wed 14/09/11

36

37 Prototyping of the dwelling 20 wks Tue 12/04/11 Mon 29/08/11 NA

38

39 Final assembly test Belgium 1 wk Tue 30/08/11 Mon 5/09/11 37 NA

40 Final dissasembly Belgium 1 wk Tue 6/09/11 Mon 12/09/11 39 NA

41

42 Preparation for Transport 1 wk Tue 13/09/11 Mon 19/09/11 40 NA

43 Transport 2 wks Tue 20/09/11 Mon 3/10/11 42 NA

44 Assembly 6,5 days Tue 4/10/11 Wed 12/10/11 43 NA

45 Contest week 10 days Wed 12/10/11 Tue 25/10/11 44 NA

46

47 Dissambly 1 day? Mon 3/05/10 Mon 3/05/10 NA

48 Final Report 1 wk Wed 16/11/11 Tue 22/11/11 Tue 22/11/11

19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5
May '10 Jun '10 Jul '10 Aug '10 Sep '10 Oct '10 Nov '10 Dec '10 Jan '11 Feb '11 Mar '11 Apr '11 May '11 Jun '11 Jul '11 Aug '11 Sep '11 Oct '11 Nov '11 De

Task Split Progress Milestone Summary Project Summary External Tasks External Milestone Deadline

Page 1

Project: 20100501 Project Solardecath
Date: Sat 1/05/10
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1 TEAM MISSION STATEMENT  

E-Cube: essential solar house - life less complicated 

Team Belgium’s mission for the Solar Decathlon is to develop and demonstrate a solar powered house 

that is affordable, inspiring, comfortable, resource efficient, and that intensifies the connection between 

its occupants and their environment. Through careful selection of materials and construction procedures 

we plan on developing an essential Solar House: 

Rather than focusing on expensive and elaborate interior or exterior finishes or entertainment 

amenities, our aim is to develop a house that first realizes the most vital living requirements in the most 

direct manner. While the house will shelter from the extreme’s of its environment, it also aims to 

intensify our awareness of it through strategic placement of openings that connect us to the city, 

landscape, and sky. The house becomes an instrument that protects our most precious belongings as 

well as our aspirations for a life less complicated and resource efficient. 
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2 STRATEGY FOR WINNING THE COMPETITION 

2.1 Contest 1: Architecture 

Team Belgium would like to make a statement to the Solar Decathlon visitors that our primary goal is 

not to make eye candy only suiting the glamour of a public exhibition. Instead we which to demonstrate 

that a cost effective solar house can be within reach, thus allowing people to dream of what they may 

be able to afford. The team approach is down to earth, envisioning an urban context in which 

freestanding houses are rare and privacy towards neighbors is important. We also like to demonstrate 

that living small can be convenient and practical.  

2.2 Contest 2: Market Appeal  

 

Initial target market location:  Ghent, Belgium 

Housing type:  single family, DIY building kit 

# occupants:  1 to 6 

Annual income:  $ 46 000 

# beds:  1 to 5 

 

 Livability 

Apart from the general livability considerations listed in table 4 of the 2011 rules and regulations, we will 

pay extra attention to privacy, functionality, comfort, and flexibility of space arrangements. 

 Marketability 

The active involvement of the homeowners in the building process should provide families not only the 

opportunity to save money, but also provides an active role in sustainable building design, resulting in a 

greater satisfaction, and pride of ownership. In this respect the house offers more than just the 

quantitative value of capital. 

 Buildability 

Proposing a DIY building KIT, Team Belgium is challenged: not only the drawings and project manual 

need to be of sufficient quality and detail to enable an experienced contractor to construct the project, 

they also need to be intuitive and practical enough for the inexperienced home builder to assemble the 

house kit only relying only on his or her (potentially limited) construction skills. 
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2.3 Contest 3: Engineering 

 Functionallity & Efficiency 

Our first priority is to minimize the energy demand by building within the constraints of Belgian passive 

housing standards. By adopting passive measures, the yearly demand for heating and cooling is reduced 

to 15kWh/m² or a total of less than 42kWh/m²a including hot water and electricity consumption. For the 

design of HVAC systems we will enlist a specialized and independent professional HVAC engineering 

consultancy firm. Integration, maintenance, reliability, affordability and simplicity of operation will be 

taken into consideration. A passive house design should eliminate the need for conventional heating and 

cooling systems, and will work with heat recovery of the ventilation air only. 

 Innovation 

A passive house today is a high technology product (triple-glazing, air-tight connections, HVAC with heat 

exchange…) asking a high level of specialized skills and knowledge to make the house work properly. 

One of the engineering design challenges is therefore to develop simple connections and installations 

that minimize the risks of failure when assembled by an inexperienced kit assembler.  

2.4 Contest 4: Communications 

 Web site 

In parallel to the intuitive and open source building KIT approach, Team Belgium is working on a playful, 

logical, visual attractive, and easy to use site “open source” website architecture, meeting all code 

requirements, and focusing on consumer education and a broader diffusion of the DOE Solar Decathlon 

competition in Belgium. 

 Public exhibit materials and presentation 

As our core student team visited the 2009 competition, they have experienced the heat and large and 

varied visiting crowds, the often long lines, and the team’s approaches of dealing with them. Team 

Belgium’s tour will start while waiting in line and will continue in and around the house, being 

architecturally an ergonomically accommodated. We prefer a very personal and active welcoming and 

informing of our visitors. Mini-models will be made to demonstrate particular features. At the 2009 

event we were captured by the students enthusiasm, but sometimes disappointed in some occasional 

poor knowledge of the specifics of the project. All students touring people around the Belgian house will 

work on their English verbal skills and are expected to have an in depth knowledge of all the project 

features. 

 Video Walkthrough 

Not considered yet 
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2.5 Contest 5: Affordability 

All our project principles have emerged from the pivotal criteria of affordability (see 3. Narrative 

describing the architectural and engineering design approaches) form the initial phase of the project. 

Affordability will by no means imply loss of quality. Starting with a starter unit, all secondary 

investments can be considered in phases and should pay themselves back in a relative short time period. 

The cost effectiveness of our “open source” building kit approach, and the impact of a DIY approach on 

financing costs will be fully investigated and explained to visitors and competition cost estimators. 

2.6 Contest 6: Comfort Zone 

 Temperature and Humidity 

Worst case weather scenario’s are identified, calculated, and accounted for  in different detailed 

scenario strategies. We will take Washington climatic conditions into account which requires more 

cooling during the summer compared to the Belgian context. Passive solar design strategies are 

currently being evaluated by means of the Ecotect software.  

2.7 Contest 7: Hot Water  

No specific strategy considered yet. 

2.8 Contest 8: Appliances 

Apart from the energy-efficient features of all appliances, their cost will be taken into account by 

considering how we can invest in more clever energy-saving techniques or approaches. We will take a 

critical stance to these electrical powered conveniences of modern life and consider passive alternatives 

within the contests rules.  

2.9 Contest 9: Home Entertainment 

No specific strategy considered yet. 

2.10 Contest 10: Energy Balance 

Based on the average energy demand of a 4 person Belgian household, the passive energy saving 

measures, and the different competition requirements, we will aim for the least expensive and smallest 

PV installation. The balance will be fragile but sufficient, implying from the financial perspective an 

important investment reduction. 
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Figure 1: Expected (minimum) scores  
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1 Architecture 100 n/a n/a 95

2 Market Appeal 100 n/a n/a 90

3 Engineering 100 n/a n/a 80

4 Communications 100 n/a n/a 80

5 Affordability 100 n/a n/a 95

6 Comfort Zone 100 Temperature 75 70

Humidity 25 15

7 Hot Water 100 n/a n/a 80

8 Appliances 100 70

9 Home Entertainment 100 70

10 Energy Balance 100 n/a 100 100

TOTALS 1000 845
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3 DESIGN NARRATIVE 

In support of the competition’s overall goals we have identified AFFORDABILITY as a pivotal criteria for 

the design of our house. In order to accomplish an affordable and attractive zero energy house we have 

adopted the following principles: 

[People Energy] We propose a strategy that optimizes the ability of people to invest their own time 

and energy when building a house. An affordable DIY “building-kit” for a zero-energy house is 

proposed that is pre-engineered, factory build, and that can be easily assembled onsite without the 

need for special skills or equipment. The main objective is to empower people to build their own 

house and thereby lessening their dependence on financial institutions, special trades, skills, or 

equipment.  

[Passive Standard] We have adopted the passive house standard which implies strict performance 

standards for the building envelop (including direct heat gain)   and the absence of conventional 

heating systems. The added cost of a high performing envelop is offset by a reduced energy demand, 

allowing for a more affordable PV system. The design also considers passive  solar design strategies, 

and will  be optimized for direct heat gain and shading as well as the use of phase-change materials. 

[Phased] The house can be accomplished in several phases if so desired by the clients. Starting with a 

“starter unit” one can gradually upgrade the house. This includes upgrades to the PV system, interior 

finishes, extensions, etc. This strategy minimizes initial financial needs and thus reduces the financing 

costs. The house becomes more affordable by spreading the investment over time and by allowing 

people to finish it according to their own pace and budget (=less money from the bank).  

[Plug and Play] The concept uses a flexible base box that contains all technical amenities used in 

modern live. This base box is the starting block and serves as a guide when erecting the structural 

frame. Additional house systems plug into the base box, which also stands ready for future 

expansion. This system integration strategy for water distribution, heat pumps, and other related 

systems can significantly reduce costs.  

[Structural Flexibility] We propose to use an open source industrial pallet rack system for the main 

structure. The benefits include the very low cost and availability of such systems, standardized and 

pre-engineered connection details that require no tools, and the fact that the performance of these 

systems is strictly regulated in existing building codes, including their seismic performance. These 

systems also allow for ample implementation flexibility as they come in various sizes and structural 

capacities.   

While our DIY “building-kit” is not intended to offer a single solution that will fit all people and all 

lifestyles, we are convinced that there is a demand for such solutions among segments of the 

population. While conceived as a DIY solution, ease of assembly and pre-engineered qualities will also 

benefit professional home builders and  manufacturers. We therefore believe that our DIY proposal 

deserves public attention and we are confident that we will offer a unique and inspiring alternative to 

the Solar Decathlon visitors. 
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4 GENERAL DESCRIPTION OF SYSTEMS AND COMPONENTS 

4.1 Temporary foundations and anchors  

With regards to the foundations, the current approach is to work with a steel or aluminum ring beam 

which is leveled by means of adjustable foundation footings. Starting at the four corners of the house, 

the ring beam is placed in the correct positioned to line up and support the structure.  The beam is stiff 

enough to allow for a proper alignment of the main structure. Next, additional foundation footings are 

slid under the ring beam and their altitude adjusted to support the ring beam perfectly and 

continuously.  A thermal insulator is placed in between the foundation and the ring beam for making a 

thermal break between the foundation and the structure.  We are examining if it is possible to save 

assembly time by developing a system that regulates the altitude of the foundation automatically and 

continuously, and is actuated by sensors.  

In the next step we place the primary pallet rack structure in the ring beam at each foundation point. 

After the pallet rack structure is in place we are able to hang the insulation panels.  We are examining if 

it is possible to introduce water bags in the insulating floor panels, to serve as thermal mass and thereby 

raising the thermal comfort in the house. 

 

 

Figure 2: Foundation detail 



Team Belgium Solar Decathlon 2011 

 
 

   P | 10 

 

Figure 3: Foundation and floor detail 

4.2 Exterior building structures, such as including decks, outbuildings, overhead 
structures, etc.  

There will be no building structures apart from the house. All technical component will be placed inside 

the building envelop. The option to store equipment in small containers is still open but these will be 

minimized to avoid distraction from the house. We will have one main deck that will work as the terrace 

for the house. It will be constructed as close as possible to grade level. Overhead structures for shading 

are an option but are not yet defined. Such structures will not be permanent and will be designed as 

upgrades of the house. 

4.3 Ramps, railings, and guards 

All sloped surfaces are code compliant and wheelchair accessible.  We prefer to have a garden 

surrounding the house.  We also will aim to  minimize exterior wooden elevated paths that tend to 

distract from the house itself. By keeping the floor level as close as possible to grade level, two paths 

with minimal slope will handle the level differences. Decks, railings, and guards will be omitted as much 

as possible, while remaining code compliant. 

4.4 Fire protection 

From the 2011 SD building code:  

3-1. Fire Protection and Prevention  
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“…b. Each house will be required to have smoke alarms per IRC requirements and a fire extinguisher 

with a minimum Underwriters Laboratory (UL) rating of 2A-10BC. Smoke alarms shall be connected to 

the AC voltage side of the inverter and provided with independent, e.g., integral with the alarm, battery 

backup. All alarms shall be interconnected and all shall sound when one is activated (IRC, Sec. R313)….” 

Smoke alarms will comply with IRC section R314. 

From the 2011 SD building code: 

3-11. Fire Sprinkler System  

…2009 IRC Section 313 requires fire suppression sprinkler systems in all one family dwellings. All 

buildings shall be provided with fire sprinklers designed in accordance with IRC Section P2904 or NFPA 

13D. Connection of the fire sprinkler to a water source on the mall is encouraged, but not required…. 

We are considering different options: 

Wet pipe systems 

Wet pipe systems are the most reliable, because they are simple, with the only operating components 

being the automatic sprinklers and (commonly, but not always) the automatic alarm check valve. An 

automatic water supply provides water under pressure to the system piping. When an automatic 

sprinkler is exposed for a sufficient time to a temperature at or above the temperature rating, the heat 

sensitive element (glass bulb or fusible link) releases, allowing water to flow from that sprinkler. 

Dry pipe systems 

Water is not present in the piping until the system operates. The piping is filled with air below the water 

supply pressure. To prevent the larger water supply pressure from forcing water into the piping, the 

design of the dry pipe valve results in a greater force on top of the check valve clapper by the use of a 

larger valve clapper area exposed to the piping air pressure, as compared to the higher water pressure 

but smaller clapper surface area. 

Automatic extinguishers 

Another option is an automatic extinguisher, which does not require an external source or power to 

operate. It can be utilized for localized applications. The modular type of extinguisher is based on 

sprinkler technology. Unlike the sprinkler, the nozzle is gas-tight. the release temperature  can be 

adjusted to suit living conditions. Release powder can be suitable for extinguishing electrical fires. as the 

fire reaches the temperature specified on the glass bulb it shatters allowing the dry powder to be 

released under pressure over a wide area.  
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4.5 Interior 

The kit house is build to provide all the primary comfort that a family needs. A solid structure with an 

airtight and insulated layer, windows to interact with the environment, and all the furniture a family 

needs, no more, no less. 

Therefore, the house will be shown in its most elementary (and most affordable) state, only what is 

included in the kit. This will provide the family with a pleasant environment to live in and with future 

options of adapting and extending the interior to their own needs. 

4.6 Interior finishes 

On the inside the structure of the walls will be left visible, this implements that the back of the facade 

panels needs to meet a certain degree of craftsmanship. 

Some parts of the structure will be covered because we will use the space between the elements as a 

technical shaft where pipes, conduits and phase change materials can be placed when  necessary. 

 

Figure 4: horizontal section of a wall, the colored areas can be used as technical zones, in the lighter 
green areas is less place due the lateral braces 

As interior finish we might consider the of use stretched walls (as like stretched ceilings), this solution 

fits in our concept of being lightweight, fast and easy to place, and durable in maintenance. 

The flooring will possibly be a wooden floor which spans the entire house and has to be resistant to all 

typical uses and abuses. Underneath the floor we might possibility place phase change materials or 

materials with a high thermal capacity (such as bags with soil). 

The ceiling will be similar to the wall, the structural beams will be left uncovered whereby the backs of 

the roof panels also remain visible. 
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4.7 Appliances, furniture and functions 

All the appliances and furniture will be “open source” and can easily snap onto, or be placed next to, the 

main structure. These include items such as the kitchen, bathroom, and bedroom. These functions can 

be enlarged by using the spaces around them. 

4.8 Windows 

The windows will be placed on the steel structure in line with the facade panels, ensuring an air-tight 

and waterproof connection between the two elements. Because we are building a passive house, the 

window frames and the glazing has to meet certain insulation standards. The glass will have a U value of 

0,6-0,65 W/m²K and a g value of 0,3, the frame must have a U value of 0,8. Safety glass will be used 

where required.  

 
Figure 5: Wall / roof section detail 
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4.9 DC electrical/AC electrical  

DC electricity will be produced by PV panels,  fixed on the roof and possibly also on the facades of the 

house.  PV panels are connected to a combiner and charge controller which limits the rate at which the 

electric current is added or drawn from the batteries (if allowed). An inverter transposes the DC current 

to AC current, and links our house to the other competition houses by means of the planned mini-grid. 

An electrical board contains the fuses and distributes electrical power throughout the house. Because of 

the energy losses associated with conversions from DC to AC, we propose to investigate the use of DC-

supplied appliances where possible. By using non-inverted energy we can minimize the energy demand. 

AC voltage and frequency requirements and difference will be considered (US/EU) 

 
Figure 6: Electrical systems diagram 

Electrical wires can be easily integrated into the structural 

columns and beams of the house. As cables therefore also remain 

easily accessible, cable safety will be fully considered and all 

installations will be made code compliant. 

 

 

 

Electrical components are combined into prefabricated boxes. 

Similar to the other functional boxes, they can be easily plugged 

into the pallet rack structure and connected with incoming wires.  
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Code compliant boxes contain the electrical outlets. The 

boxes can be freely plugged into the structure and are 

linked with the electrical cables that run through the 

structural columns and beams  

 

4.10 Water storage/service 

Clean water is provided in a tank outside (or inside) the house. Part of the water is pre-heated by a 

heath pump, which also heats the ventilation air. Water is additionally heated to 55°C by a boiler, 

powered by solar energy. Hot water is used for cooking, bathing and washing. Once the water is used, it 

is collected in the grey water storage tank outside (or inside) the house. Reuse of grey water will be 

considered. An alternative way of preheating the water is to use evacuated tube collectors mounted on 

top of the roof. If we have enough square meters, this would be a more effective way of preheating the 

water. The electrical boiler is integrated in a box which can be plugged into the structure. It will be 

located near the kitchen and bathroom to reduce pipe distance. 

 

 
Figure 7: Water systems diagram 

4.11 Plumbing 

By minimizing the distance between the production, and the extraction of hot water, we want to reduce 

the heat-loss while transferring the hot water. Therefore the boiler is placed between the kitchen and 

bathroom. Another strategy for reducing heat loss is to only extract hot water above a certain 

temperature. A classic tap will lose 5 till 10 litters before the water has its desired temperature. By 

placing a temperature sensor along the pipe route, the hot water makes a loop until it is hot enough for 

use. 
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4.12 Mechanical systems (including HVAC) 

A heat pump is used to withdraw heat from a water tank, which also stores the collected rainwater. The 

heat is transferred to the ventilation unit, powered by the solar panels, in a closed cycle. The ventilation 

unit extracts outside air and blows it into the house. By integrating a heat recuperation system we can 

reuse extracted heat that otherwise would be lost. The air can also be cooled by reversing the cycle. 

 

Figure 8: Mechanical systems diagram 

4.13 Solar mechanical 

As affordability and Do-It-Yourself are core-concepts, we don't 

want to produce more energy than needed. By calculating the 

exact electricity needs of the E-cube, we can reduce the solar 

surface to its minimum and can thus minimize the building cost.  

We are considering a flexible thin-film PV system that can be easily 

handled and attached to the roof and facades.  The efficiency of 

flexible PV systems are  lower than that of the classic PV systems, 

but there should be enough surface area to supply the energy 

needed. 

 

We are also examining the possibility of integrating the PV system into our EPDM façade cover. This 

would reduce the number of elements, and might facilitate installation. 
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5 PROPOSED LOCATIONS FOR UTILITY INTERCONNECTION EQUIPMENT  

All technical components arrive in several prefabricated boxes. Each box contains an in-and output so 

once installed in the E-Cube, they can be connected to the appliances by electrical wires integrated into 

the structural beams and columns. 

The ventilation unit has to be in contact with the outside air. Therefore, the box that contains the 

ventilation unit is placed in the highest top of the E-Cube. A special facade panel, with openings for 

ventilation, will be designed which can be fixed as a roof panel and allows for the exchange of fresh air. 
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6 DESCRIPTION OF PUBLIC EXHIBIT STRATEGY AND PROPOSED INTERIOR AND 
EXTERIOR ACCESSIBLE ROUTES SHOWN ON SITE AND FLOOR PLANS 

The house has separate entrance and an exit points, accessible through a sloped surface that is code 

compliant and wheelchair accessible.  We prefer to have a garden surrounding the house.  House 

features will be introduced through displays along the access and exit paths. Once in the house, we 

prefer if visitors  can casually explore the house  from within. The architectural concept asks for a single 

cubic space with a relative open interior. Relative large groups of people can access the house at close 

time intervals. We will aim to  minimize exterior wooden elevated paths that tend to distract from the 

house itself. By keeping the floor level as close as possible at grade level, two paths with minimal slope 

will handle the level differences.  

 

Figure 9 

 

Figure 10: Entrance and exit points 
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7 HEALTH AND SAFETY PLAN OUTLINE  

7.1 Construction safety 

Because Do-it-yourself is one of the underlying principles of our concept, all the structural elements of 

our house can be manual handled by 1 or 2 persons and their weight will therefore be kept within pre-

set weight limits. As we are assuming a non experienced building crew, extra care shall be given to make 

building procedures as simple and safe as possible, according to OSHA requirements: 

 Foot Protection 

Construction workers should wear work shoes or boots with slip-resistant and puncture-resistant soles. 

Safety-toed footwear is worn to prevent crushed toes when working around heavy equipment or falling 

objects.  

 Hand Protection 

Gloves should fit snugly.  

Workers wear the right gloves for the job (for example, heavy-duty rubber gloves for concrete work, 

welding gloves for welding, insulated gloves and sleeves when exposed to electrical hazards).  

 Head Protection 

Workers shall wear hard hats where there is a potential for objects falling from above, bumps to their 

heads from fixed objects, or of accidental head contact with electrical hazards.  

Hard hats are routinely inspected for dents, cracks or deterioration.  

Hard hats are replaced after a heavy blow or electrical shock.  

Hard hats are maintained in good condition.  

 Electrical Safety 

Work on new and existing energized (hot) electrical circuits is prohibited until all power is shut off and 

grounds are attached.  

An effective Lockout/Tagout system is in place.  

All extension cords have grounding prongs.  

Protect flexible cords and cables from damage. Sharp corners and projections should be avoided. 

Ensure that ladders, scaffolds, equipment or materials never come within 10 feet of electrical power 

lines.  

All electrical tools must be properly grounded unless they are of the double insulated type.  
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 Floor and Wall Openings 

Floor openings (12 inches or more) are guarded by a secured cover, a guardrail or equivalent on all sides 

(except at entrances to stairways).  

Toeboards are installed around the edges of permanent floor openings (where persons may pass below 

the opening).  

 Elevated Surfaces 

Surfaces elevated more than 48 inches above the floor or ground have standard guardrails.  

All elevated surfaces (beneath which people or machinery could be exposed to falling objects) have 

standard 4-inch toe boards.  

A permanent means of entry and exit with handrails is provided to elevated storage and work surfaces.  

Use safety net systems or personal fall arrest systems (body harnesses).  

 Forklifts 

Forklift truck operators are competent to operate these vehicles safely as demonstrated by their 

successful completion of training and evaluation. 

All loads are kept stable, safely arranged and fit within the rated capacity of the truck.  

7.2 Event Safety 

 safety for the visitors on the site: 

The maximum amount of people allowed in the house is limited to 20 persons. When one person leaves 

another one may enter the house. There are guardrails on the sloped surfaces outside the house when 

required by building codes. The slopes are covered with an anti-slip material. The house has two 

different exit points so the people can easily get out of the house in case of an emergency. 

 safety for the Solar Decathlon team on the site: 

The platforms on the second floor all have guardrails for the people of the Solar Decathlon team. The 

second floor may not be accessible to visitors, depending on competition regulations. 
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8 QUALIFICATIONS FOR THE QUALIFIED, LICENSED DESIGN PROFESSIONAL WHO 
WILL BE STAMPING THE STRUCTURAL DRAWINGS AND CALCULATIONS 

Summary of architectural and engineering practice in Belgium: 

Belgian law requires builders to enlist the professional services of an architect for every 

construction project that requires a building permit. The Belgian law of 20 February 1939 

demands the assistance of a licensed architect for developing building plans, and requires a 

licensed architect to supervise the execution of the construction works. In Belgium, all architects 

are also legally qualified to provide structural consulting services.  There is no separate licensing 

body for structural analysis of building, as is the case in the US. 

The Architecture profession carries great responsibility as an architect is personally responsible 

for the construction project and remains liable for any construction defects for a period of 10 

years. When dealing with large or complex projects, most architects will however enlist the 

services of a dedicated licensed architect/engineer that has specialized in structural consulting 

services, in which case they share responsibility.  

Because of responsibilities, the practice of architecture is strictly regulated by Belgian law and 

requires an architectural license issued by the “orde van architecten”, which is the licensing and 

governing body for architectural practice in Belgium. ( http://www.ordevanarchitecten.be ) Each 

person wishing to practice architecture  needs to fulfill educational and internship requirements, 

and needs to be admitted in the list of licensed architects. After these requirements are met, a 

person can be legally called an architect. 

Unlike US practice, architects and structural engineers are not issued with an individual stamp as 

evidence of their  licensure status. Instead, each building permit is accompanied by a document 

issued by the Orde van Architecten. These documents are issued by province, depending on the 

location of the architectural practice as well as the construction project.  

Most of Team Belgium’s supporting faculty, including the faculty advisor, are eligible to practice 

architecture in Belgium and are therefore eligible to approve the structural design proposal. Individuals 

considered to approve structural drawings according to Belgian law are: 

Steven Van Dessel - Arnold Janssens - Rolf Van Steenwegen - Klaas Derijcke 

Jan Moens - Marc Dekooning - Dirk DeMeester 

Since we will be working with a pre-engineered structural pallet rack system for the main structural 

system of our house, we also plan to enlist the engineering services of the system manufacturer for 

additional structural calculations and code compliance checks.   

We will consult with the DOE to discuss more specific DOE qualification requirements for approval of 

Team Belgium’s structural drawings and calculations. 



 

Bijlage 8 
  

Target Construction Cost (preliminairy) 
 



 

 

Note: This cost estimate  is not  intended to serve as a reference point to competition estimators,  it  is very preliminary and DIY principles 
need to be fully investigated, especially the effect of DIY on financing and construction costs. Listed costs are a mix of material+ labor and 
material costs only.  

TEAM BELGIUM
Construction Cost Estimate (preliminary)

Unit Cost Units Cost Exch. rate Cost

Item / phase €/m² €/m €/piece pieces length (m) area (m²) € 1,3 $

sitework and foundations
Adjustable foundation suports € 10 40 € 400 1,3 $520
Ringbeam € 500 1 € 500 1,3 $650

1,3
Structure and enclosure 1,3
structure: palletrack 1,3
STOW ligger PNB 0436 * 3600 mm € 40 36 € 1.422 1,3 $1.849
STOW juk PNFB 12 / 3000 * 1100 € 77 9 € 696 1,3 $904
STOW dieptesteun PNAG 2175 € 5 75 € 341 1,3 $444
STOW horizontale verbinding € 4 25 € 99 1,3 $128
STOW voetplaat € 2 18 € 36 1,3 $47

1,3
Subfloors 1,3
level 1: multiplex 16mm € 20 60 € 1.200 1,3 $1.560
level 2: multiplex 16mm € 20 30 € 600 1,3 $780

1,3
Facade 1,3
Microtherm (40mm) € 128 185,25 € 23.712 1,3 $30.826
EPDM € 10 194,513 € 1.945 1,3 $2.529
Velcro 1,3
Multiplex (8mm) € 10 185,25 € 1.899 1,3 $2.468
rockwool (60mm) € 3 185,25 € 556 1,3 $722
vapour barrier € 1 185,25 € 185 1,3 $241

1,3
Roof 1,3
Microtherm (40mm) € 128 60 € 7.680 1,3 $9.984
EPDM € 10 60 € 600 1,3 $780
Velcro 1,3
Multiplex (16mm) € 20 60 € 1.200 1,3 $1.560
rockwool (60mm) € 3 60 € 180 1,3 $234
vapour barrier € 1 60 € 60 1,3 $78

1,3
Windows and doors 1,3
Aluminium doors and windows € 350 15,18 € 5.313 1,3 $6.907
Glass roof € 350 7,59 € 2.657 1,3 $3.453
HR++ security glass facades € 130 15,18 € 1.973 1,3 $2.565
HR++ security glass roof € 80 7,59 € 607 1,3 $789

1,3
Mechanical installations 1,3
Heatpump € 6.000 1,3 $7.800
heatpump boiler € 3.000 1,3 $3.900
watertank € 1.000 1,3 $1.300
PV‐panels +inverter + connections € 22.500 1,3 $29.250
heatexchanger balanceventilation € 2.500 1,3 $3.250
Airco € 1.000 1,3 $1.300
ductwork € 1.000 1,3 $1.300
plumbing and sewage € 1.000 1,3 $1.300
electrical system € 2.500 1,3 $3.250
domotca € 1.000 1,3 $1.300

1,3
Interior finishes and furnishing 1,3

1,3
General 1,3
stair € 500 1 € 500 1,3 $650
flooring 1te floor € 15 60 € 900 1,3 $1.170
flooring 2nd floor € 15 30 € 450 1,3 $585
doors € 75 4 € 300 1,3 $390
interior partitions € 20 50 € 1.000 1,3 $1.300
bathroom: cabinets, sink, shower, faucets, toilet € 4.000 1,3 $5.200
kitchen: cabinets and double sink € 2.000 1,3 $2.600
general furniture € 1.000 1,3 $1.300

1,3
Appliances 1,3
refrigerator 750  1 € 750 1,3 $975
dishwasher 750  1 € 750 1,3 $975
washing machine 750  1 € 750 1,3 $975
drier 750  1 € 750 1,3 $975
baking oven 750  1 € 750 1,3 $975
microwave 750  1 € 750 1,3 $975
cooktop 750  1 € 750 1,3 $975

1,3
home entertainment 1,3
TV, home cinema, Laptop € 5.000 1,3 $6.500

€ 115.761 $150.489
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