
Wij, Britt, Luna, Jony en Teije (op de foto van 
links naar rechts), leerlingen uit VWO 4 hebben 
afgelopen perioden in de werkplaats van het 
Bonhoeffer college in Castricum en vanuit huis 
uit met behulp van onze specialist Ruud Veld van 
het bouwbedrijf AC Borst Bouw BV (links op de 
foto te zien) super hard gewerkt om tot een 
aantal innovatieve ideeën te komen waarvan 
wij denken dat u zelfs verbluft zou staan. Nu we 
dan ook de kans hebben gekregen om ons 
meesterwerk aan u voor te leggen, willen wij u 
dan ook een aantal dingen over ons plan alvast 
meegeven.

Willem lodewijkstraat 

Magisch mineraal

Woningen met een laag energielabel hebben vaak een zeer slechte isolatie 
binnenshuis of kunnen gewoon niet voldoende warmte binnenshuis houden. Om 
die reden hebben wij dan ook bedacht om een vulkanisch kleimineraal als 
isolatiemiddel te gebruiken, namelijk zeoliet. Een vrij speciaal mineraal die 
ook in vaatwassers wordt gebruikt om de vaat te drogen na de spoelbeurt. Het 
mineraal werkt namelijk op het vocht dat van de spoelbeurt afkomt. Dit gezegd 
hebbende, zagen we dat zeoliet dus ook vocht uit de muren zou kunnen halen en 
dat vocht dan ook weer om zou kunnen zetten in warmte. Waardoor een 
uitstekend isolatiemiddel ontstaat uit een mineraal met een tikje magie.

Naast ons grote idee over zeoliet hebben we nog meer ideeën bedacht om woningen van 
een super laag energielabel om te zetten naar het energielabel A. Al onze ideeën hebben 
we dan ook neergezet in een filmpje, die u misschien interessant zou vinden om te 
bekijken (https://youtu.be/Ply-YYRDCB0). Want naast ideeën bedacht te hebben voor het 
verduurzamen van de woningen uit onze wijk, De Willem Lodewijkstraat in Castricum, 
hebben we ook ideeën bedacht die energie voor de gemeente zelf, de wijk en de rest van de 
samenleving zouden kunnen opleveren. Zo dachten we namelijk om elektrisch 
opwekkende speeltuinen en beweegplekken neer te zetten in de buurt van de wijk. En om 
energie opwekkende kunstwerken neer te zetten die ons deden denken aan de gemeente 
Castricum zelf, namelijk energie opwekkende bomen.

https://youtu.be/Ply-YYRDCB0





