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Inhoudsopgave 
 



 
 
 
 
 
Voor ons project hebben wij verschillende materialen toegepast. Bijna elk materiaal die wij 
hebben toegepast is Biobased of circulair. Biobased materialen zijn materialen die op de 
natuur gebaseerd zijn, denk hierbij aan hout. Circulair wil zeggen dat de materialen die we 
hebben gekozen al eerder gebruikt zijn, simpel gezegd: herbruikbaar materiaal. Het meest 
voorkomende materiaal is onze zeecontainer. Voor de wand hebben wij eikenhout voor de 
wandbekleding aan de binnenkant, bamboe voor de wandbekleding aan de buitenkant, en 
kozijnhout. Voor het dak hebben wij als toplaag EPDM. Ook hebben we gebruik gemaakt van 
panlatten voor de plafondplaten. Voor de vloer hebben wij PVC als afwerkvloer en een 
vloerplaat als dekvloer. Ons gehele ontwerp heeft een isolatie van spijkerbroeken. 
 
De kleuren van ons ontwerp zijn voornamelijk donkergrijs, dit is de kleur van de 
zeecontainer die wij hebben toegepast aan ons ontwerp. Ook hebben wij wat houtwerk om 
de container heen gemonteerd. En ook hebben we gebruik gemaakt van een groene wand. 
Tegen deze wand laten we groene beplanting groeien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inleiding 



De zeecontainer: 

 
 
Voordelen: 

- Het is een circulair product 
- Stevige constructie 
- Ruimte genoeg voor een kantoor 
- Geschikt om er een translift systeem onder te monteren zodat de container achterop een 

vrachtwagen van de BUHA vervoerd kan worden 
- Tweedehands containers zijn goedkoper 
 

Nadelen 
- Staal is minder voordelig voor het milieu 

  
Waarom dit materiaal?  
Waarom hebben wij gekozen voor een zeecontainer? Dit is een zeer stevige basisconstructie 
en het is te betalen. Daarnaast is de maatvoering van een container ook gunstig omdat een 
van de eisen van Buha is dat het ontwerp niet te breed mag zijn omdat deze vervoerd moet 
kunnen worden. We zijn op dit idee gekomen doordat we bij BINX aan het werk waren. Hier 
hebben ze werkruimtes dei gemaakt zijn van een zeecontainer, en op dat moment kregen 
wij het idee om dit toe te passen voor ons eigen ontwerp. 
 
Waarom de kleur? 
Wij hebben gekozen voor een donkergrijze kleur. Dit omdat de BUHA deze kleur ook 
gebruikt bij hun vuilniswagens. Zo kunnen mensen zien dat het wel bij de BUHA hoort. Ook 
onze opdrachtgever was het hier mee eens. 
 
Leveranciers: 

- bdcontainers.com 
- dtc.nl 

 



Bamboe: 

 
Voordelen: 

- Bamboe is zeer sterk 
- Heeft een lange levensduur 
- Makkelijk te bewerken  
- Goed voor het milieu  

Nadelen: 
- Vrij prijzig materiaal  
 

Waarom dit materiaal?  
De reden dat wij hebben gekozen voor een buitenwand van bamboe is omdat het een 
ontzettend mooi product is. Het is duurzaam, makkelijk te bewerken en het heeft een lange 
levensduur. Ook is het erg mooi dat je het ziet zoals je het ook ziet in de natuur. Dat willen 
wij natuurlijk ook laten zien. Ook is het erg fijn dat bamboe goed bestendigd is tegen 
aardbevingen. Niet dat er in Nederland veel Aardbevingen zijn, maar dat betekent dus wel 
dat het goed tegen bepaalde krachten kan. Dit is zeer belangrijk bij het opladen van de 
container. Hierbij komt er veel druk op de container te staan, dus is het belangrijk dat er 
sterk materiaal is toegepast. 
 
Waarom de kleur? 
De kleur bij dit materiaal is niet vervangbaar, maar het is van zichzelf een prima kleur. 
Hierdoor kunnen mensen ook weer zien dat de BUHA veel bezig is met het verduurzamen 
van de wereld door producten bijna rechtstreeks toe te passen bij het bouwen. 
 
Leverancier: 

- derako.com 
- buklo.nl 

 
 



Vurenhout: 

 
Voordelen: 

- Veel in circulaire vorm verkrijgbaar 
- Vrij goedkoop materiaal 
- Makkelijk te bewerken 

Nadelen: 
- Niet erg duurzaam 
- Rot snel 

 
Waarom dit materiaal?  

We hebben dit materiaal niet echt goed bestudeerd, het was namelijk niet zo duurzaam als 
we hadden gedacht. Het is circulair behoorlijk makkelijk te krijgen, dat maakt het dan wel 
weer een stuk beter. Zo had het bedrijf Bergevoet (een bedrijf bij Doetinchem dat handelt in 
circulair materiaal) nog heel veel van dit materiaal liggen. Daarbij maken we alleen gebruik 
van vuren delen omdat de panlatten en plinten die wij gebruiken ervan zijn gemaakt. Ook de 
balken en het houten frame voor de constructies zijn van vuren delen. 
 
Waarom de kleur? 
We hebben gekozen om een deel van de buitenwanden een hout kleur te laten houden 
zodat we de natuur ook weer een beetje laten zien. Als het een eis is dat we het toch 
moeten aten verven, dan doen we dat ook weer in het donkergrijs of geel, dit weer om de 
kleuren van de BUHA te laten zien. ook laten we tegen een groot stuk van de vuren delen 
beplanting groeien. Dat doen we natuurlijk om de natuur te laten zien. 
 
Leveranciers: 

- houthandelvangelder.nl 
- pontmeyer.nl 

 
 
 
 
 



 

EPDM: 

 
 
Voordelen: 

- Vrij lange levensduur  
- Veel in circulaire vorm verkrijgbaar 
- Zeer sterk 

Nadelen: 
- Niet erg circulair  
- Is brandbaar 
 

Waarom dit materiaal?  
Dit materiaal is erg duurzaam en het werd door de directeur van ARX (een architecten 
bureau in Hengelo) geadviseerd om toe te passen in ons ontwerp. Wij hadden namelijk eerst 
in gedachten om een sedum dak te gebruiken. Ook weer puur voor de natuur. Alleen dit zou 
te zwaar zijn voor de constructie dus dat kon helaas niet doorgaan. Maar gelukkig was EPDM 
nog een goede optie. 
 
Waarom de kleur? 
De kleur van het materiaal is zwart, dit zie je meestal bij daken. We hebben alleen niet 
kunnen kiezen welke kleur, omdat EPDM alleen zwart is natuurlijk. Het scheelt dat we de 
helft van het dak voorzien van zonnepanelen. Daarbij is het ook jammer dat we geen gebruik 
konden maken van een sedum dak, dat zou voor het oog een stuk mooier zijn. 
 
Leverancier: 

- dakbenodigdheden.nl 
- epdmtotaal.nl 

 
 
 
 



 
 
 

Spijkerbroek isolatie: 

 
 
Voordelen: 

- Vrij lange levensduur  
- Veel in circulaire vorm verkrijgbaar 
- Zeer origineel  

Nadelen: 
- Manier waarop het bewerkt wordt is nier duurzaam 

 
Waarom dit materiaal? 
Wij hebben gekozen voor deze isolatie omdat we al vanaf het begin van het project hadden 
gezegd dat we een originele isolatie wilden gebruiken. En toen we bij op een bepaalde dag 
rondliepen waren we meteen onder de indruk van de spijkerbroek isolatie. Het is circulair en 
goedkoop, en het heeft een lange levensduur.  
 
Waarom de kleur? 
De isolatie heeft een grijze/blauw achtige kleur. Hier hebben we ons ook niet in verdiept 
omdat we de isolatie niet te zien krijgen. 
 
Leverancier: 

- Kringloopwinkels  



 
 
 
 
 

Kozijnhout (Europees loofhout): 

 
 
Voordelen: 

- Vrij lange levensduur  
- Zeer duurzaam 
- Zeer sterk product 

Nadelen: 
- Niet altijd te verkrijgen in circulaire vorm 

 
Waarom dit materiaal? 
Dit materiaal wordt erg vaak toegepast voor raamkozijnen en deurkozijnen. Het hout is 
afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Dit trok gelijk onze aandacht en we hebben het 
materiaal verder bestudeerd.  
 
Waarom de kleur? 
De kleur is bij kozijnen natuurlijk meestal wit, maar je zou er natuurlijk alle keuze in hebben 
om het bijvoorbeeld groen te maken. Elke kleur zou in principe toegepast kunnen worden. 
 
Leverancier: 

- Westerveld en Nederhoff  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

PVC: 

 
 
Voordelen: 

- Geluiddempend 
- Heel sterk en gaat lang mee 
- Weinig onderhoud voor nodig 

Nadelen: 
- Manier waarop het bewerkt wordt is nier duurzaam 

 
Waarom dit materiaal? 
Wij hebben gekozen voor deze afwerkvloer omdat dit een vloer is die makkelijk te 
onderhouden is.  
 
Waarom de kleur? 
De isolatie heeft een grijze/blauw achtige kleur. Hier hebben we ons ook niet in verdiept 
omdat we de isolatie niet te zien krijgen. 
 
Leverancier: 

- Kringloopwinkels  

 



 

Underlayment delen: 

 
 
Voordelen: 

- Vrij lange levensduur  
- In bijna alle ruimten toepasbaar 
- Hierbij verlaag je de stookkosten 

Nadelen: 
- Brandbaar 

 
Waarom dit materiaal? 
Wij hebben gekozen voor underlayment omdat het een zeer duurzaam materiaal is, ook is 
het erg sterk, wat erg belangrijk is voor ons ontwerp aangezien we veel te maken hebben 
met krachten die op de materialen werken. Underlayment hebben we voor meerdere 
producten binnen de woning toegepast, onze vloerplaat is underlayment, en ook onze 
plafondplaten en dakplaat. 
 
Waarom de kleur?  
De kleur kan je zelf bepalen bij dit materiaal, je kunt kiezen om het bij de houtkleur te laten 
(dit brengt geen extra kosten met zich mee) maar je kan er ook overheen verven met de 
kleur die jij mooi vindt. 
 
Leverancier: 

- houthandelonline.nl 
- gamma.nl 

 
 



 

Europese eikenhout delen: 

 
 
Voordelen: 

- Vrij lange levensduur  
- Veel in circulaire vorm verkrijgbaar 
- Heel erg sterk materiaal 

Nadelen: 
- Vrij prijzig materiaal 

 
Waarom dit materiaal? 
Het is een sterke harde houtsoort, maar als nog makkelijk te bewerken. Het hout is wel erg 
prijzig, maar je hebt zeker waar voor je geld. Het heeft een zeer hoge duurzaamheidswaarde 
en een zeer lange levensduur. Ook zijn er veel leveranciers die dit materiaal kunnen leveren, 
ook in circulaire vorm. 
 
Waarom de kleur? 
De kleur kan je zelf bepalen bij dit materiaal, je kunt kiezen om het bij de houtkleur te laten 
(dit brengt geen extra kosten met zich mee) maar je kan er ook overheen verven met de 
kleur die jij mooi vindt. Wat je ook nog kan doen is gebruik maken van een groene gevel, hier 
laat je dan planten tegenop groeien.  
 
Leverancier: 

- kiesproduct.nl 
- eikenhoutshop.nl 
- houtvakman.nl 

 
 
 
 



Vochtwerende damp opende folie: 

 
 
Voordelen: 

- Top kwaliteit voor een lage prijs  
- Dun isolatie materiaal 
- Milieu vriendelijk en duurzaam 
- Ook geluidsisolatie  

Nadelen: 
- Niet veel verkrijgbaar in circulaire vorm 

 
Waarom dit materiaal? 
Dit materiaal is natuurlijk een extraatje voor het isoleren van het ontwerp. En ook voor de 
vochtwering. Dit materiaal is daarvoor uitstekend, het heeft bijna geen nadelen en is goed 
van kwaliteit en je betaalt er weinig voor. Ook is het fijn dat het ook dient als geluidsisolatie, 
dat is natuurlijk ook een extraatje. 
Leverancier: 

- gamma.nl 
- isolatiemateriaal.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Damp remmende folie: 

  
Voordelen: 

- Top kwaliteit voor een lage prijs  
- Dun isolatie materiaal 
- Milieu vriendelijk en duurzaam 
- Ook geluidsisolatie  

Nadelen: 
- Niet veel verkrijgbaar in circulaire vorm 

 
Waarom dit materiaal? 
Dit materiaal is natuurlijk een extraatje voor het isoleren van het ontwerp. En ook voor de 
vochtwering. Dit materiaal is daarvoor uitstekend, het heeft bijna geen nadelen en is goed 
van kwaliteit en je betaalt er weinig voor. Ook is het fijn dat het ook dient als geluidsisolatie, 
dat is natuurlijk ook een extraatje. 
 
Leverancier: 

- gamma.nl 
- isolatiemateriaal.nl 

 
 
 
 

 



Betonplex: 

 
Voordelen: 

- Geschikt voor binnen en buiten 
- Beide kanten voorzien van harde, gladde en waterdichte toplaag 
- Nabehandeling niet nodig 
 

Nadelen: 
- Brandbaar 

 
Waarom dit materiaal? 
Dit leek ons het beste materiaal. Het had de meeste voordelen en voldeed aan de eisen van 
duurzaamheid en circulariteit.  
 
Leverancier: 

- houthandelonline.nl 
- karwei.nl 


