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INLEIDING
Dit ontwerp is tot stand gekomen door 22 studenten Bouwkunde op het 
Da Vinci College te Dordrecht. Deze studenten zitten in hun 2e jaar van de 
opleiding tot Midden functionaris Bouw BOL 4. Als opdracht was er opge-
geven door de gemeente Dordrecht om een Circulair Herbestemming te 
ontwerpen van een oude fabriekshal van een scheepswerf. Deze hal heeft 
de naam Biesboschhal.

In het begin zijn er 6 ontwerpen ontstaan door 6 groepen. Door een deskun-
dige jury van onze partners Cirkelstad, RoosRos Architecten en de Gemeente 
Dordrecht is er 1 ontwerp uitgelicht. Deze is verder ontwikkeld tot een haal-
baar ontwerp.

Voor u ligt een ontwerp waar DELEN het thema is. De functies in het gebouw 
zijn gekozen rondom het thema delen en circulariteit. DORDRECHT KRIJGT 
ZO EEN EIGEN SHOWCASE OP HET GEBIED VAN CIRCULARITEIT OP HET 
GEBIED VAN BOUWEN MAAR OOK VAN ONDERNEMEN.

Op ieder thema zijn projectgroepjes gevormd die deze hebben uitgewerkt. 
Dit verslag is een samenvatting van vele eindproducten. Deze eindproducten 
zijn te vinden in de bijlages. Deze bijlages zijn zeer divers en uitvoerig. We 
hadden deze opdracht niet kunnen voltooien met medewerking van onze 
partners:
Gemeente Dordrecht

Cirkelstad

RoosRos Architecten

Bouwmensen Zuid Holland Zuid

Dura Vermeer
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HISTORIE VAN HET PAND
In 1901 opende ir. J. Bijvoet er de NV Scheepswerf Dordrecht, waarvoor hij de 
havenkom aan de Merwedezijde liet aanleggen. Meer naar het oosten vestigde 
zich in 1917 machinefabriek De Biesbosch. In 1927 fuseerden beide bedrijven, 
maar pas in 1938 onder de naam Scheepswerf en Machinefabriek De Bies-
bosch. Er werd een nieuwe loods gebouwd genaamd “de Biesboschhal” en het 
is gebouwd in de jaren 1949-1955. De architect van dit gebouw is niet bekend, 
maar de aannemer was Volker Beton NV, Sliedrecht. De nieuwe werf legde zich 
toe op de assemblage van in Amerika geprefabriceerde schepen en later op 
de ontwikkeling van de duwvaart, binnenvaartschepen en coasters, zoals de 
13.000 ton metende Amstelveld in 1960. Tot 2000 liepen er bijna 900 schepen 
van stapel. In hoogtijdagen had de machinefabriek meer dan 750 mensen in 
dienst. In 2000 moest de fabriek door een gebrek aan opdrachten de poorten 
sluiten.

De gefuseerde firma nam een flink stuk van de westelijke Staart in gebruik. In 
1936 werd een tweebeukige fabriekshal met een zaagdak gebouwd met de 
lange zijde aan de Maasstraat. Naast en achter deze hal is in 1955 de huidige 
machinefabriek gebouwd. De oude hal langs de Maasstraat is inmiddels afge-
broken.

Voor de bouwaanvragen voor de machinefabriek voor de machinefabriek De 
Biesbosch zijn diverse bouwvergunningen nodig geweest. De eerste bouwaan-
vraag dateert van 8 oktober 1947. Daarna zijn er diverse aanvullingen geweest.

Een overzicht

3 juni 1949 aanvraag met bestek en voorwaarden voor de bouw van een Machine-
fabriek met bijkomende werken op de terreinen van den N.V. Scheepswerf en 
Machinefabriek “DE BIESBOSCH”

11 april 1950 bouwaanvraag voor trap, portiersloge, toiletten, verwarmingsruimte

juni 1950 aanvraag voor hal, magazijn, traforuimte etc.

22 juli 1950 tweede aanvraag voor trap enz. plus archiefruimte

25 juli 1950 tweede aanvraag voor transformatorruimte

8 mei 1951 aanvraag voor drie douchecellen en trapportaal
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Volgens het bestek uit 1949 zijn de fabriekshallen gefundeerd op palen van 
gewapend beton, betonnen poeren met koppelbalken die tegelijk dienen 
als draagbalken voor het metselwerk. Voor het beton is volgens het bestek 
uit 1949 gebruik gemaakt van Portlandcement.

De constructie bestaat uit een staalskelet met een horizontale invulling van 
afwisselende lagen baksteen en draadglas. Het metselwerk is opgetrokken 
van halfsteens hardgrauwe baksteen, platvol gevoegd en aan beide zijden 
schoon werk. Aan de kopgevels aan de zuidzijde worden de metsellagen 
afgewisseld met glas en met staalplaten. In deze gevel zijn ook twee grote 
dubbele stalen deuren, bestaande uit stalen stijl- en regelwerk dat bekleed 
is met staalplaten. Het dak wordt gedragen door stalen spanten met een 
I-profiel, een trekstang en drie drukstaven. Het dak bestaat uit houten 
gordingen, dakbeschot en asfaltdakbedekking. Twee hallen hebben een 
verhoogde lichtstraat

CONSTRUCTIE EN MATERIALEN

ONTWERPVISIE
Het ontwerp heeft als centraal thema “Delen”. De functies in het pand zijn 
altijd aan te wijzen naar delen.

Een voorbeeld hiervan zijn de drijvende kubussen met een drijvende tuin. 
De reden hiervoor is dat drijvende gebouwen de toekomst wordt, want 
land is er te kort en water is er genoeg. De waterbak die we gaan toepas-
sen, dient als warmte- of koudeopslag.

Een ander voorbeeld zijn de wanden die we hebben toegepast in de teke-
ningen. Het zijn prototypes voor de toekomst en als het slaagt kan je in de 
toekomst er meer wanden van gaan maken. Want het is makkelijk te plaat-
sen en heel duurzaam.

De kubussen hebben allemaal een eigen functie dat te maken heeft met 
het thema delen. Bij het gedeelte voor de wijk, heeft de wijk inspraak en 
geven we mogelijke opties mee. De wijk moet wel met ideeën komen die 
je in de toekomst kan vervangen voor een andere functie. Neem als voor-
beeld: van kinderopvang naar jongerencentrum en van jongerencentrum 
naar bejaarden café.

De machinefabriek De Biesbosch is gebouwd in de vorm van 2 x 2 parallelle 
langshallen waarvan drie onder zadeldak en de hal aan de westzijde onder 
een lessenaarsdak. De twee hallen aan de westzijde zijn langer (15 traveeën) 
dan de twee hallen aan de oostzijde (10 traveeën). De beide binnenste hal-
len zijn hoger dan de beide buitenste hallen. In de hoek van de lange en de 
korte hal leidt een stalen trap naar de verdieping waar de directiekamer (in 
een bestek uit 1949 het bazenkantoor genoemd) en het magazijn gevestigd 
zijn.

BOUWMASSA
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Het scheepsmuseum dat we ontworpen hebben, is een extra uitbreiding van het 
bestaande museum. Het vindt nu plaatst op de naast gelegen boot. De reden dat 
we hiervoor gekozen hebben is, omdat Dordrecht een scheepshistorie heeft en 
om die reden is het museum van groot belang.

We willen het oude uiterlijk van de scheepshal behouden, daarom hebben we 
zo weinig mogelijk veranderd aan het gebouw. Zo hebben we alleen een nieuwe 
ingang gecreëerd met een kubus icoon, glas pui voor ligt, nieuwe vliesgevel in de 
schuine gevel, Oude deuren openzetten en een schuifdeur plaatsen. Ook hebben 
we 2 bestaande ramen vervangen voor een vliesgevel met daartussen een groene 
gevel en her en der groene gevels toegepast.
Als afscheiding tussen het museum en de binnenplaats, plaatsen we een vlies-
gevel over de gehele breedte van het pand. Hierdoor heb je vanuit het museum 
een heel mooi overzicht van het gebouw.

Het restaurant die we gaan toepassen in het gebouw, vindt plaats in de huidige 
verhoogde keuken. De gerechten die we gaan maken, zullen gemaakt worden 
met resten van supermarkten dat nog goed bruikbaar is. Ook gaan we onze ei-
gen gewassen kweken onder het restaurant in de kas.

Boven hebben we een balkon met loopbruggen naar de groene daken ontworp-
en. De reden hiervoor is, dat je naar de mooie daktuinen kunt kijken.

BEHAALDE CRITERIA
Circulair Ontwerp

Zelfvoorzienend ontwerp

Energieopslag

Gebouwfysica energiebehoefte

Innovatief concept

Groene daken

Groene gevels

Wateropslag voor hergebruik

Modulair, flexibel, demontabel, drijvend

Warmte/koeling
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BO2_Revit Model
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CIRCULAIR

Naam: Ruben Bauman, Maarten Benschop, Arwin van Eck, Jens Schakel

Klas: mbgoo17b4

Datum: 21-5-2019

Vak: Constructieleer

Docent: D Drost

Opdracht: Maken verslag werkzaamheden
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BC1 maquette bouw
Om een goed idee te krijgen van de nieuwe situatie van de biesboschhal heb-
ben we een maquette gemaakt. In deze maquette hebben we de nieuwe situ-
atie ontworpen. We hebben dit gedaan met een 3D printer en de lasersnijder. 
We hebben toen alles in elkaar gezet. Als laatste hebben we de buiten inricht-
ing gemaakt. Hier voor hebben we verf en nep gras gebruikt.

We hebben vier folders gemaakt. In deze vier folders hebben we de volgende 
producten omschreven: hennepblokken, scheepshout, krukwand en graswand. 
We hebben een folder gemaakt met daarin een werkomschrijving van hoe deze 
producten op de juiste manier moeten worden verwerkt.

BC2 verwerking folder producten

BC3 lijst met materialen verdeelt in 

verschillende catergorieen

We hebben een materiaal lijst gemaakt. Van uit deze materiaal lijst hebben we 
alle materialen gehaald en in een apart bestand gezet. We hebben allen mate-
rialen verdeelt in verschillende categorieën, dit zijn de volgende categorieën: 
primaire grondstoffen, secundaire grondstoffen en circulaire grondstoffen. Zo 
kunnen we gemakkelijk zien onder welke categorie ieder product valt.

BC4 materialen op de ladef van lan-

sink
We hebben een materiaal lijst gemaakt. Van uit deze materiaal lijst hebben 
we alle materialen gehaald en in een apart bestand gezet. We hebben toen 
alle materialen een cijfer van de lader van Lansink gegeven, zo kunnen we zien 
welke materialen heel goed her te gebruiken zijn en welke materialen er minder 
goed zijn te zijn hergebruiken.

BC5 materialen lijst

We hebben een materialen lijst gemaakt over alle materialen die we gebruik-
en voor de bouw van de loods/kubussen. Deze lijst hebben we gemaakt door 
iedereen af te gaan en te vragen over de verschillende materialen die gebruikt 
zullen worden. We hebben ook beschreven wat er slim circulair is aan de mate-
rialen die gebruikt zullen worden.

BC6 posters

We hebben vier posters gemaakt over deze onderwerpen: klimaat adaptief 
bouwen, biobased bouwen, natuur inclusief bouwen en circulair bouwen. We 
hebben in de poster kort omschreven wat deze onderwerpen inhouden. We 
hebben ook een aantal foto’s toegevoegd om de poster beter te begrijpen.
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BC7 wand opbouw groene gevels

We hebben een detail gemaakt van de opbouw van de groene gevels. Dit heb-
ben we gedaan door alle materialen te verzamelen en zo de goede wand op 
bouw te maken.

Bc8 wandopbouw kozijnen

We hebben een detail gemaakt van de wandopbouw van her gebruikte kozijnen. 
Dit hebben we gedaan om een beter beeld te krijgen van de opbouw van de 
muren.

bc9 wandopbouw hennep

We hebben een detail gemaakt van de wandopbouw met hennep. Dit is een 
natuurlijk product waar goed mee gebouwd kan worden.

bc10 wandopbouw container

Ook hebben we een detail gemaakt van de wandopbouw met oude containers. 
Hier hebben we bedacht dat we er voorzetwanden met spijkerbroek isolatie in 
gaan maken.

BC11 wandopbouw spijkerbroeken e

n bamboe
Ook hebben we een detail gemaakt van de wandopbouw met oude containers. 
Hier hebben we bedacht dat we er voorzetwanden met spijkerbroek isolatie in 
gaan maken.

BC12 wandopbouw bamboe

Ook hebben we een detail gemaakt van de wandopbouw met bamboe. Ook dit 
is geïsoleerd met spijkerbroek isolatie. Aan de binnenkant in dit afgewerkt met 
gerecycled OSB.

13
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BEHAALDE CRITERIA

Natuur inclusief/klimaat adaptief

Groen dak
Groengevel

circulair ontwerp

Materialen zijn traceerbaar in het onderwerp

Gebruik van materialen met een lage CO2 footprint, door hergebruik of door 
toepassing (bio) composiet zoals beton (per materiaal)

Gebruik van biobased bouwmateriaal (per materiaal)

Lucht dicht, damp open constructie
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energie
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energie prestaties

ENERGIELABEL
Sinds 1 januari 2008 is het verplicht om bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteits-
gebouwen een geldig energielabel verplicht. Een energielabel is een label die verteld 
hoe energie zuinig uw gebouw is. Ook de Bieschboshal heeft een energielabel, het 
laagste label. Omdat de regelgeving over het energielabel niet voor de Bieschboshal 
verplicht is, omdat het een monument is, hoeven wij geen energielabel te hebben. Dit 
betekende niet dat we er niet over na moeten denken. We kunnen het energielabel 
omhoog halen door de hal te isoleren of door het vervangen en of toevoegen van ver-
schillende installatie minder energie verbruiken of meer energie opwekken.

Conclusie: We moeten het energielabel omhoog krijgen, dit kan op meerdere manier-
en met verschillende materialen en installaties.

warmtenet
In Dordrecht hebben ze een warmtenet, het warmtenet loopt door heel Dordrecht 
heen en kan ook aangesloten worden op de Biesboschhal. Het warmtenet wordt 
verwarmt door een afvalverbrandingscentrale die in Dordrecht staat, aangezien dat 
er altijd afval verbrand wordt kun je de warmte net zo goed gebruiken voor het ver-
warmen van het water, zo is het toch een beetje groene energie die je gebruikt. We 
hebben uitgezocht of het de moeite waard was om de Biesboschhal aan te sluiten op 
het warmtenet, ik dacht van wel omdat als je daar een aansluiting voor maakt kun je 
een verwarming in de kubussen maken zodat we die met het water van het warmtenet 
kunnen verwarmen. Ook kun je het warme water gebruiken voor het verwarmen van 
andere kamers.

Conclusie: wij zouden kunnen zeggen dat het de moeite waard is om de Biesboschhal 
aan te sluiten op het warmtenet.

warmtepomp
In heel Nederland zijn de warmtepompen in, ze zijn duurzaam en comfortabel. Maar 
wat is een warmtepomp, en wat doet het precies? Een warmtepomp zorgt op een 
duurzame manier voor verwarming en warm water in een gebouw, in sommige situ-
aties kan een warmte pomp ook koelen en ventileren. Warmtepompen halen met een 
warmtewisselaar warmte uit de lucht, bodem of grondwater. Dit proces gebruikt alleen 
elektriciteit in plaats van gas, hierdoor bespaart u op uw gasrekening en wordt de 
CO2-uitstoot flink verlaagd.

Conclusie: een warmtepomp is een goede en duurzame investering om te kunnen 
verwarmen en koelen.

17
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Behaalde Criteria

Energie
We hebben met het ontwerp de volgende criteria gehaald op Energiegebied: 

De Bieschboshal heeft het laagste energielabel, het G-label. Hier moeten we wat 
aan doen. We willen naar het C-label, dit betekend dat we de helft van de  
energie moeten gebruiken of zelf opwekken. Dit kan op veel verschillende  
manieren door bijvoorbeeld te gaan isoleren of de installatie te vervangen of toe 
te voegen.

We gaan natuurlijk voor een zo veel mogelijk zelfvoorzienend ontwerp, tot nu 
toe is alleen het warmtenet iets wat we zelf niet opwekken maar voor verwarming 
kunnen we de zonnecollectoren gebruiken en dan hebben we het warmtenet 
alleen nodig voor als de zon niet schijnt bijvoorbeeld. 

Als we met de zonnepanelen de energie kunnen opwekken die we nodig hebben 
en als we dan minder zonnepanelen nodig dan we op een dakvlak passen  
kunnen we natuurlijk heel het dakvlak vol leggen en de overige energie  
uitwisselen met omwonende, zo hou je ze te vriend en als je wat aan het zicht 
doet of iets verandert klagen ze iets minder snel.`

Een warmtepomp is ook een goed alternatief. Een warmte op is extreem  
duurzaam om de hal te verwarmen en te koelen.

Da Vinci College Hardinxveld                  herbestemming biesboschhal

20

Behaalde Criteria

Energie
We hebben met het ontwerp de volgende criteria gehaald op Energiegebied: 

De Bieschboshal heeft het laagste energielabel, het G-label. Hier moeten we wat 
aan doen. We willen naar het C-label, dit betekend dat we de helft van de  
energie moeten gebruiken of zelf opwekken. Dit kan op veel verschillende  
manieren door bijvoorbeeld te gaan isoleren of de installatie te vervangen of toe 
te voegen.

We gaan natuurlijk voor een zo veel mogelijk zelfvoorzienend ontwerp, tot nu 
toe is alleen het warmtenet iets wat we zelf niet opwekken maar voor verwarming 
kunnen we de zonnecollectoren gebruiken en dan hebben we het warmtenet 
alleen nodig voor als de zon niet schijnt bijvoorbeeld. 

Als we met de zonnepanelen de energie kunnen opwekken die we nodig hebben 
en als we dan minder zonnepanelen nodig dan we op een dakvlak passen  
kunnen we natuurlijk heel het dakvlak vol leggen en de overige energie  
uitwisselen met omwonende, zo hou je ze te vriend en als je wat aan het zicht 
doet of iets verandert klagen ze iets minder snel.`

Een warmtepomp is ook een goed alternatief. Een warmte op is extreem  
duurzaam om de hal te verwarmen en te koelen.

Da Vinci College Hardinxveld                  herbestemming biesboschhal

19



Bijlagen
BE 1 - Energielabel

BE 2 – Warmtepomp

BE 3 – Energie warmtenet

BE 4 – CO2

BE 5 – Zonnepanelen

BE 6 – Foto Zonnepanelen

BE 7 – Zonnecollector
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Natuur inclusief

Klimaat adaptief

 
Naam: Miguel Hurtado Blanco, Yasin Hancer en Max van der Lingen 
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De Buitenruimte 
De Biesboschhal was onderdeel van een scheepswerf in de jaren 50 op “de 
Staart”. Hier hebben wij op proberen in te haken om dat ook in de tuin te laten 
zien. Wij hebben dit gedaan door middel van deze opdrachten uit te werken
BN1: is een materiaal staat met materialen die proberen de geschiedenis in de 
tuin over te laten komen, Gemaakt door Max van der Lingen.
BN2: dit is de oogst kaart hier kunt zien waar wij denken dat de materiaal in 
de buurt vandaan kunnen komen, gemaakt door Yasin Hancer & Max van der 
Lingen.

BN3: is een visualisatie van de buiten ruimten wat wij proberen te bereiken, 
gemaakt door Miquel Hurtado Blanco.

BN4: dit is een prachtige video van met een drone gemaakt van de huidige 
situatie. Gemaakt door Yasin Hancer.

BN5: buiten ruimte maquette, gemaakt door Miquel Hurtado Blanco en Max 
van der Lingen.

BC6: Detail groene gevel, gemaakt door Max van der Lingen. 
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Behaalde Criteria

Energie
We hebben met het ontwerp de volgende criteria gehaald op Energiegebied
zelf voorziend door dat wij stenen toepassen die het water door laten dus blijft het 
grondwater goed op peil en gaat er niks tot bijna niks verloren. Wij hebben ook 
parkeer plaatsen voor elektrische auto’s die als dak zonnepanelen hebben.  
Er wordt dan natuurlijk ook energie opgewekt die we niet gebruiken dus dat kan 
dan naar de wijk. 

Natuurinclusief/ 

Klimaatadaptief
Wij hebben gekozen voor een groene gevel op sommige plekken van de gevel 
voor een mooie natuurlijke uitstraling, wij hebben er ook voor gekozen om deze 
niet overal toe te brengen om dat wij  niet wilde dat het gebouw er in onder gaat. 
Wij hebben flink wat bomen en struiken wat natuurlijk aantrekkelijk is voor vogels 
en dieren zodat ze zich daar kunnen gaan nestelen en in de groene gevel zitten 
kunnen heel goed de insecten komen zoals bijen etc. er is ook voor zo min  
mogelijke straat werk of asfalt tering gekozen en als er straat werk is dat met een 
grote naad waar weer plantjes tussen kunnen groeien en met het water kan dat 
natuurlijk ook weer tussen de naden waar door het ook gelijk water krijgt. 

Circulair Ontwerp
Wij hebben ons ook heel erg gefocust op een circulair zodat er niks van gebruikte 
materialen verloren gaat. En als er iets is in de tuin met waar iets moet komen is 
dat makkelijk op te losen door even met elkaar te overleggen dus daar zijn we ook 
heel flexibel in gebleven. We hebben niet een tekening hoe het moet. Alleen zijn 
de grote lijn uitgetekend.  
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Bijlagen

BN1 Materiaalstaat Exterieur
is een materiaal staat met materialen die proberen de geschiedenis in de tuin 
over te laten komen, Gemaakt door Max van der Lingen. 

BN2 Oogstkaart
Dit is de oogst kaart hier kunt zien waar wij denken dat de materiaal in de buurt 
van daan kunnen komen, gemaakt door Yasin Hancer & Max van der Lingen.

BN3 Visualisatie
Is een visualisatie van de buiten ruimten wat wij proberen te bereiken, gemaakt 
door Miguel Hurtado Blanco. 

BN4 Dronebeelden
Dit is een prachtige video van met een drone gemaakt van de huidige situatie. 
Gemaakt door Yasin Hancer. 

BC1: buiten ruimte maquette, gemaakt door Miquel Hurtado Blanco en 
Max van der Lingen.

 
BC7: detail groene gevel, gemaakt door Max van der Lingen. 
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Haalbaarheid
 

Matthijs Kroon Yoeri Zonneveld Derk Stigter
 

Da Vinci College Hardinxveld                  herbestemming biesboschhal

28



Kostenberekening 
Onze opdracht was om de algemene kosten berekeningen te maken en de 
 exploitatie bergroting. 
In de bijlagen vindt u een investeringsbegroting en een volledige begroting van 
vele onderdelen van het gebouw.

Accurate schatting
Eerst hebben wij zoveel mogelijk info proberen te verzamelen om een meer 
accurate schatting naar de kostprijs te kunnen maken. Ook heeft ons groepje 
verschillende adviezen gegeven aan de constructeur en het ontwerp groepje 
omdat we anders vast liepen op de materialen en bepaalde maten.  
Ook hebben wij een verzoek gedaan naar de functie van de kubussen.

Toen we deze info hadden verzameld konden wij een paar accurate  
berekeningen maken. 
Eerst hadden wij de kubussen berekent, hierbij hadden wij de wand opbouw, 
de vloer opbouw en de dak opbouw nodig. Vervolgens hebben we hierbij een 
bepaalde prijs per m² gerekend. De prijzen van de materialen hebben we  
opgezocht op het internet. 

Verder hebben we nog een gas/glas kosten terug reken schema gemaakt. Hier-
bij kan je zien wanneer je jouw kozijn hebt “terug verdient”.  
Deze berekening konden wij maken door bepaalde gegevens te nemen voor het 
besparen per m². Hierdoor delen we de kosten door het aantal m² besparing. 

Hiernaast hebben wij ook de kosten berekent voor het slopen van de oude  
muren.  
Hierbij namen wij een gegeven voor hoe lang het duurt voor het slopen van 1 m² 
halfsteens muur * het aantal m².
Vervolgens doe je dat * een genomen uurloon. Er komen ook vliesgevels/deuren 
in de plaats van waar de muren stonden. Dus die hebben wij ook berekend. 

Ook kwamen er zonnepanelen op het dak, 330 m². Hierbij hebben wij de kosten 
berekend en berekend hoeveel het oplevert. Ook hebben wij de totale winst tot 
de vervanging uitgerekend.
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Constructieberekeningen 
Als belangrijkste materiaal hebben we voornamelijk essenhout gebruikt omdat 
de lokale essenbomen ziek en dus gekapt moeten worden. Dit bied dus een 
mooie gelegenheid om deze te gebruiken. De gelamineerde liggers die no-
dig zijn om de balklagen te ondersteunen kunnen niet volledig uit essenhout 
gemaakt worden omdat hier nog een chemisch bindmiddel voor nodig is wat 
helaas niet vermeden kon worden.
De kubussen worden drijvend en hier zijn bakken voor nodig. Beton is hier een 
uitstekend materiaal voor maar omdat het niet erg milieuvriendelijk is hebben 
we gekozen voor gerecycled korrelbeton. Dit is beton wat oud vergruisd beton 
gebruikt als toeslagmiddel om zo materiaal te besparen.

De daken van de kubussen
Hiervoor heb ik de balklagen van de kubussen met en zonder sedumdak bere-
kend, en de gelamineerde liggers die hieronder komen.
Balklagen kubussen met sedumdak
• Essenhouten balken
• Balken van 71 x 196 mm
• Lengte van 5 m
• H.o.h. 500mm
• Optredende doorbuiging van 16 mm bij een maximum van 20 mm
Balklagen kubussen zonder sedumdak
• Essenhouten balken
• Balken van 71 x 196 mm
• Maximale Lengte van 5 m
• H.o.h. 500mm
• Optredende doorbuiging van 17,6 mm bij een maximum van 20 mm
Gelamineerde liggers onder de balklaag
• Gelamineerde ligger afhankelijk van fabrikant
• 2 balken van 200 x 550 mm
• Maximale lengte van 8 m
• Maximale tussenafstand van 5 m
• Optredende doorbuiging van 22,3 mm bij een maximum van 32 mm 
voor de grootste (en zwaarste) kubus

Dragende kolom voor gelamineerde ligger kubus
De liggers van de kubussen worden gedragen op houten kolommen.
Eigenschappen
• Essenhouten kolommen
• Kolommen 46 x 96 mm
• Lengte van 3850 mm
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De drijvende  

betonnen bakken 
De Kubussen komen dus te drijven op (gerecyclede) betonnen bakken. Deze 
zijn voorzien van een essenhouten dek met daaronder een balklaag waaronder 
weer 2 gelamineerde liggers zitten.
De Betonnen bak
• 1 m diep
• Aan elke kant een overstek van 1 m buiten de kubus
o Dit betekent een maximale bak van 17 x 11 m
• De bak komt op een diepte te drijven van 730 mm, dus 270 mm boven 
water
Balklaag
• Essenhouten balken
• Balken van 71 x 246 mm
• Lengte van 5 m
• H.o.h. 500mm
• Optredende doorbuiging van 17,8 mm bij een maximum van 20 mm
Gelamineerde liggers onder de balklaag
• Gelamineerde ligger afhankelijk van fabrikant
• 2 balken van 200 x 600 mm
• Maximale tussenafstand van 8 m
• Optredende doorbuiging van 27 mm bij een maximum van 32 mm voor 
de grootste (en zwaarste) bak met kubus

Rc Berekeningen

Jurian heeft de Rc berekeningen gemaakt voor de kubussen. Hij kwam op 
goede waardes uit, zeker als je meeneemt dat de kubussen zich al in een ruimte 

Onderdeel              Rc-waarde
Bamboe  
kubus

5,344

Gras kubus  6,029

Hennep kubus 5,926

Kozijnen  
kubus

1,164

Scheepshout 
kubus

5,241

Container 
kubus

5,010

Dak 6,169

Vloer                       5,496
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Behaalde Criteria

Circulair Ontwerp
• Materialen zijn zichtbaar in ontwerp
• Gebruik van materialen met een lage co2 footprint
• Gebruik van biobased materialen 
• De kubussen zijn drijvend en verplaatsbaar

Haalbaarheid
• De constructieberekeningen kloppen
Er is een investeringsbegroting gemaakt met daarin voor het pand diverse  
mogelijkheden om de investering er uit te halen. De functies zijn economisch  
haalbaar

We zien het ontwerp als een showcase van Circulair Bouwen en gaan er vanuit 
dat het dit heel bouwend Nederland trekt naar dit gebouw.
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Bijlagen
BH 1 - Constructie berekeningen

BH 2 – Tekeningen constructies

BH 3 – Rc berekeningen

BH 4 – Kostenberekeningen

BH 5 – Investeringsbegroting
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Mediacampagne
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Start Media 
Vanaf het begin is er al media-aandacht voor ons plan. Zo was er bij de eerste  
kennismaking van het pand RTV Dordrecht aanwezig. Zij maakte een filmpje waar 
onze  
opdracht onder de aandacht van de inwoners van Dordrecht en omgeving werd 
gebracht.  
Dit zorgde gelijk voor goede publiciteit.  RTV Dordrecht heeft op YouTube 5000 
abonnees en 
 hebben s’ avonds om 18:00 uur een live-uitzending op TV. Dit filmpje is ook Da 
Vinci breed gedeeld op divers multimedia kanalen. Ook onze partner op school 
Bouwmensen heeft  
aandacht besteed aan het delen van dit item. Tevens heeft de opdrachtgever de  
gemeente Dordrecht en de partijen die ons hielpen in het ontwerpproces het 
item gedeeld. Zo ontstond er een grote verspreiding onder belangstellenden in 
Dordrecht maar ook in het bedrijfsleven. Cirkelstad en architectenbureau Roos-
Ros hebben het ook onder de aandacht gebracht.  Hieronder vindt u de video 
van de eerste versie.

https://www.youtube.com/watch?v=VVI9SbrbOis

Ook Facebook werd het gedeeld.

Zo is het centrale thema DELEN.  
We delen onze passie voor bouwen en ontwerpen.  
We laten zien dat we als MBO-scholieren innovatief bezig zijn met  
Circulair Bouwen en dit ook de aandacht kunnen brengen van Dordrecht en 
omgeving.
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Inzameling  

Spijkerbroeken 
Het ontwerp heeft als centraal thema “Delen”. De functies in het pand zijn al-
tijd aan te wijzen naar delen. Zo is er ook een actie ontstaan. We wilde wat meer 
bekendheid rondom ons project maar ook voor Circulair bouwen. We zijn een 
actie gestart die aansluit bij de belevingswereld van de studenten. We hebben het 
idee opgevat om spijkerbroeken in te zamelen. Hiervoor is een campagne gestart 
binnen de school. We hebben zelf bakken getimmerd en deze op diverse locaties 
van het Da Vinci College de bakken neergezet. Zo staan er bakken in Dordrecht, 
Hardinxveld en Gorinchem. We zamelen de spijkerbroeken in bij studenten en me-
dewerkers. Het AD had het ergens opgepikt en heeft er een artikeltje overgeschre-
ven in de Dordtenaar. Verder staat er op de slideshow van Da Vinci en de website 
continu het in beeld om er de aandacht op te vestigen. Ook RTV Dordrecht was 
weer van de partij en heeft er met een leuke video aandacht aanbesteed.

 
Voorbeeld van de website van Da Vinci waar we in beeld zijn. 

https://www.youtube.com/watch?v=257QtajbXso
Het filmpje van RTV Dordrecht. Dit filmpje is weer gedeeld op Facebook door 
onze partijen: Bouwmensen, Gemeente Dordrecht, Cirkelstad en RoosRos. Zo krij-
gen we een breed publiek en bekendheid voor Slim Circulair bouwen.

Samenwerking Media- Vormgeving
Door enkele studenten van de afdeling Media zijn en worden er verschillende 
zaken ontwikkeld. Zo wordt er een campagnefimpje gemaakt voor het stemmen. 
Verder zijn er posters ontwikkelt zie bijlage BM 1. Het campagnefilmpje is te zien in 
bijlage BM2. 
De studenten van Mediavormgeving maken ook een Huisstijl. Het basisverslag is 
gemaakt van de huisstijl. 
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Verder wordt een wervend fimpje gemaakt van het project.  
Deze is te zien in Bijlage BM 3.
Verder is er een sokkel voor de maquette ontworpen.
De huisstijl wordt op alle media-uitingen verder uitgewerkt.  
Zo is het te zien in de presentatie en de T-shirts die door Da Vinci zijn ontworpen.
Er is medewerking verleend

Impact Award
We zijn tussentijds met dit project genomineerd voor de Impact Award in Zuid 
Holland Zuid. Deze hebben we niet gewonnen, maar er is rondom deze award 
diverse uitingen van Media geweest. Zie de voordracht in het filmpje.

https://youtu.be/bHnlqlbLUrs

Het is wat kort dag dus kunnen we er niet veel meer aandacht in dit verslag aan 
spenderen
 

Mediacampagne
Met het schrijven van dit verslag is de ontwikkeling van de mediacampagne nog 
in volle gang. De leerlingen van Media-Vormgeving zijn er mee bezig en zetten 
deze uit via diverse kanalen op social media. U zult deze vast tegen komen. 

Behaalde Criteria

Mediacampagne

Mijlpalen benut voor externe en interne communicatie
Het team heeft zelf middelen ontwikkeld, namelijk stemcampagne,  
spijkerbroekenactie en dronebeelden
Slimcirculair is betrokken in de campagne door het doorsturen van beelden
Gemeente Dordrecht en andere partners hebben alles gedeeld op diverse  
kanalen
Spijkerbroeken actie en eigen huisstijl ontwerp en een eigen ontwikkelde  
mediacampagne zijn bol van creativiteit.
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Bijlagen
Bijlage BM1 Posters
Bijlage BM2 Campagne film
Bijlage BM3 Huisstijl
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