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Inleiding 
	

In dit conceptplan kunt u alles lezen over het project waar wij de afgelopen weken hard aan 
gewerkt hebben. Wij zullen u meenemen in het werkproces van Moveable Student. Wat is 
onze opdracht en zijn we problemen tegengekomen tijdens het project. We vertellen alles 
over de gebruikte materialen en installaties en waarom deze producten toegepast zullen 
worden in het project van Moveable Student. 
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1. Opdracht 
	

De opdracht van het ons team luidt als volgt: ontwerp 100 circulaire, duurzame 
studentenwoningen, op te delen in zelfstandige- en onzelfstandige kamers. 
In samenwerking met Idealis, de studentenhuisvester van Ede en Wageningen en De 
Meeuw, een toekomst bouwend bedrijf dat heel Nederland voorziet van tijdelijke unit bouw, 
zijn we project gestart. 
	
Het uiteindelijke product moet aan een aantal eisen voldoen. Deze eisen zijn vanuit 
SLIMCirculair gesteld en zullen voor elk team wat deelneemt hetzelfde zijn. Dit zijn de 
volgende criteria: 

- Toepasbaar, innovatief en slim energieneutraal, maar het liefst energiepositief, met 
een hoge CO2-reductie 

- NatuurINCLUSIEF en KlimaatAdaptief 
Bouwen met groene gevels en daken, waterberging/hergebruik, biodiversiteit, o.a. 
holle stenen waarin vogels kunnen nestelen 

- Circulair bouwen, zoveel mogelijk gebruik makend van circulaire en biobased 
materialen 

- Economisch haalbaar en opschaalbaar 
- Creativiteit van de mediacampagne 
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2. Problematiek 
	

Tijdens elk project kom je langs een aantal struikelblokken. Deze zijn bijna niet te 
voorkomen en dus hebben wij met dit project ook een aantal problemen gehad.  
Met de units ben je natuurlijk beperkt tijdens het ontwerpen. Nadenkend over de 
oppervlaktes van de units, de kolommen op de hoeken en de gewenste oppervlaktes van de 
kamers. De hoek kolommen moeten natuurlijk zo min mogelijk te zien zijn. Zo hebben 
mensen niet het gevoel dat ze in een unit wonen. 
Na een aantal opstellingen van de units te proberen zijn we hierop uitgekomen. Met deze 
keuze hadden we nog een probleem. We hebben 2 verschillende opstellingen van units. De 
zelfstandige kamers (onderste deel) en de onzelfstandige kamers (bovenste deel). Deze twee 
delen worden gescheiden door de hoofdingang. In het onzelfstandige deel van het gebouw 
zijn de kamers te klein en de gang te breed wanneer je de wanden op de scheiding van de 
unit zou zetten. Daarom hebben we een deel van de gang opgenomen in de kamers. De 
wanden die aan de gang grenzen worden aan beide kanten 675 mm opgeschoven naar 
binnen. Dit zorgt ervoor dat de gang de gewenste afmeting krijgt en de kamers voldoen aan 
de gewenste oppervlakte. 
Bij het zelfstandige deel van het gebouw liepen we tegen ditzelfde probleem aan en dus 
hebben we hetzelfde systeem toegepast. Elke kamer bestaat uit een unit en een deel van de 
galerij erboven. De onderste horizontale unit betreft een persoonlijk balkon.  

	
Nog een struikelblok tijdens het project was dat we geen geschikt verwarm- en koelelement 
konden vinden. Veel installaties voldoen niet aan de eisen die wij hieraan stellen. Zo moet 
een verwarmingsinstallatie per ruimte afstelbaar zijn zodat elke student de temperatuur van 
zijn/haar kamer zelf kan bepalen. Natuurlijk moet het product ook voldoen aan de eisen van 
de wedstrijd. Na een bezoekje aan de Building Holland beurs in Amsterdam hebben we een 
geschikt product gevonden wat we toe gaan passen in het project. 
	

Om te voorkomen dat de leidingen in de vloer worden gevreesd hebben we een oplossing 
gezocht die het mogelijk zou maken dat dit niet het geval zou zijn. De Meeuw biedt ook 
kleine badkamer units aan die in een unit worden gezet. Zo blijven alle units heel en gaat er 
geen materiaal verloren. 
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3. Input en toepassing 
	

Halverwege het project hebben we ons concept mogen presenteren aan een groep genaamd 
The New Builders. Deze groep bestaat uit mensen uit de bouwwereld die samen kijken naar 
het verbeteren van de bouw in de toekomst.  
Na het geven van de presentatie hebben we feedback gehad en mochten wij een actieve 
vergadering van The New Builders bijwonen, met als onderwerp circulair. Met een korte 
terugblik op de vorige bijeenkomst werd er gestart waarna we in tweetallen discussieerde 
wat nou circulair is en waarom dit nuttig is. Hier kwam een hoop interessante dingen uit die 
wij mee hebben genomen in ons project. Alle tips en vragen kwamen neer op een punt, 
namelijk: wat is nou precies circulair en wat betekend het voor ons. Om dat uit te vinden 
hebben we een gastles gehad van een van The New Builders Rick Kamphorst, ook wel ‘de 
man van het hout’ genoemd. Hij heeft ons laten nadenken over circulariteit. Wat is het nou 
precies en wat zit er allemaal achter. Is circulair nou wel zo goed en waarom is dit de 
oplossing om de bouwwereld te verbeteren.  
We zijn met het team gaan brainstormen wat circulariteit nou echt voor ons betekend. 
Hierbij is de volgende definitie tot stand gekomen: modulair bouwen met 
gerecycled/herbruikbare producten. Hierbij richten wij ons op gebruik van duurzame 
grondstoffen denk bijvoorbeeld aan bio-based producten of producten die cradle to cradle 
gecertificeerde zijn. Energie neutraal bouwen met als doel en lage CO2 uitstoot en een 
gezond leefklimaat. 
Naast de man van het hout is er nog een New Builder bij ons op bezoek geweest, Maarten 
van der Boon. Hij is communicatiespecialist en deelt zijn kennis als spreker of gastdocent. Na 
de tips over onze presentatie wilde wij graag meer weten hoe we nou op de beste manier 
een presentatie kunnen geven. Daarom hebben wij hem gevraagd om ons hierbij te helpen. 
Zo hebben we een middag geluisterd naar zijn verhaal maar ook gezien dat de manier van 
presenteren een hoop doet met de boodschap die je over wil brengen op het publiek. We 
staan nu zelfverzekerder voor het publiek en kunnen op de juiste manier ons project 
presenteren.  
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4. Totstandkoming ontwerp 
	
Als start van het project zijn we op bezoek gegaan bij Idealis. Onze contactpersoon voor dit 
project is Nico Stunnenberg. Hij vertelde ons over Idealis en wat ze doen voor de studenten. 
Voor ons project is er een kavel uitgezocht waar de woningen geplaatst zullen worden. Hier 
zijn we op bezoek gegaan en gekeken naar mogelijke opties om het gebouw te situeren. De 
studenten woningen moeten natuurlijk wel aan bepaalde criteria voldoen en dus kregen we 
een plan van eisen mee. Het verdere ontwerpen was geheel aan ons.  

Met de units van De Meeuw en het plan van eisen van Idealis zijn we gestart. Het plan van 
eisen goed doorlopen is hierbij cruciaal. Wanneer het gebouw niet aan de eisen voldoet 
zullen er dingen aangepast moeten worden wat gevolgen kan hebben voor andere aspecten 
in het gebouw. Met dit goed in ons hoofd zijn we begonnen met het ontwerpen. De hebben 
de kavel uitgetekend op schetspapier en hier verschillende vormen op getekend. Deze opties 
zijn in de groep besproken en hier is de huidige vorm uitgekozen. 
	

De eerste stappen zijn gezet en de definitieve 
vorm is gekozen. Nu kunnen we aan de slag 
met het gevel ontwerp en de opstelling van de 
units om deze vorm te maken. Deze opstelling 
staat in het hoofdstuk problematiek goed 
omschreven. Tijdens het ontwerpen van de 
gevels zijn we begonnen met de inrichting. Er 
is gekozen voor 50 zelfstandige en 50 
onzelfstandige woningen. 

 Door de taken goed te verdelen hebben we allemaal een bijdrage kunnen doen aan het 
ontwerp. De locatie van de badkamer en keuken in het complex zijn zo gekozen dan er geen 
leidingen in de vloer komen maar dat alles via de wand gaat of via een losse badkamer unit 
die in de unit komt. Wanneer er dus een leiding lekt kan de wand eruit geklikt worden om 
vervolgens de leiding te vervangen.		
 

Legenda
opdrachtgever

project Tek nr

Fase

Versie

Schaal GetekendFormaat

Project nr

DO 1:100 FWA3

KANAALWEG 22B
3526 KM UTRECHT
030 227 0980
BUREAU@STUDIO-RLA.NL 

Datum
existing 
layout 1Molenstraat 1715

Dhr. S. Koelewijn en mevr. E. Mheen

A

Nieuwe situatie
6 juni 2018 A) 18 september 2018

B)
C)

Versie overzicht

Alle maatvoering in het werk controleren. Alle constructies zijn indicatief, definitieve constructie volgens constructeur
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De gevels zijn zo ontworpen dat ze goed in de omgeving passen. Door het gebruik van hout 
en groene gevels gaat het gebouw op in de bomen die om het complex staan. Ook is er veel 
glas toegepast om de lichtinval te vergroten. 
Met het definitieve gevelontwerp zijn we gaan zoeken naar materialen die aan alle eisen 
voldoen. Het heeft een hoop tijd gekost om de juiste materialen te vinden. Uiteindelijk is er 
gekozen voor een houten gevelpaneel waar alleen maar voordelen aan zitten.  
Door middel van samenwerken en verschillende aspecten in het ontwerpen tegelijk uit te 
voeren zijn we vrij snel op dit product uitgekomen. 
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5. Projectomschrijving 
	

5.1 Wooncomplex 
Centrale ingang 
Met een oppervlakte van 120m2 is de centrale hal de op een na grootste oppervlakte van het 
hele complex. De toegang van de centrale hal is geregeld met een systeem dat samenwerkt 
met je je smartphone. Het heeft in de gaten wanneer jij naar binnen wil en de deur zal dus 
automatisch opengaan. Hoewel de centrale hal normaal gesproken wordt gebruikt als 
verkeersruimte, kan het tijdens evenementen als verlenging dienen van de 
ontmoetingsruimte waardoor je meer gasten kan ontvangen. 
De centrale hal is het enige deel van het complex niet opgebouwd uit units maar uit 
duurzaam HSB bouw met een gevel van glazen panelen. De reden hierachter is dat de twee 
woonvleugels niet in een rechte hoek op elkaar staan en dus niet met units gebouwd konden 
worden. Ook geeft dit een open effect waardoor mensen zich aangetrokken voelen tot het 
gebouw en dat de hoofdingang duidelijk te zien is. 

	
Gezamenlijke ruimtes 
Met een oppervlakte van 135m2 is de ontmoetingsruimte de grootste ruimte van het 
complex, in deze ruimte kunnen alle bewoners van het complex bij elkaar komen om te 
kunnen studeren, koken, relaxen of om ‘s avonds een feest te geven. De ruimte is voorzien 
van een keuken en een bar. 
De ontmoetingsruimte is bestaat uit acht samengevoegde units. Om een fijne sfeer te 
creëren in de ruimte is er veel gebruik gemaakt van glas. Zo valt er overdag voldoende licht 
naar binnen. 
Naast de ontmoetingsruimte bevindt zich de wasserette, deze wordt gebruikt door het hele 
wooncomplex, hierin zijn acht drogers en acht wasmachines te vinden. Achter de wasserette 
bevindt zich de installatieruimte waar de accu’s van het gebouw zich bevinden. 
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Zelfstandige kamer 
De zelfstandige kamers bevinden zich vanaf de hoofdingang gezien in de rechtervleugel van 
het complex en zijn toegankelijk via een lange gang aan de binnenzijde. 
De zelfstandige kamers hebben een woon oppervlakte van 20m2 met een balkon. Bij 
binnenkomst heeft u aan de rechterzijde de badkamer met daarin een douche en toilet, en 
aan de linkerzijde de keuken, voorzien van een wasbak en een twee pit kookplaat.  
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Gezamenlijke kamer 
De gezamenlijke kamers bevinden zich op de linkervleugel van het complex. Op een 
gezamenlijke verdieping kunnen zes studenten wonen. Een kamer heeft een oppervlakte van 
18m2 met een wasbak. De badkamer en keuken worden gedeeld. De badkamer heeft twee 
douches en twee wc’s. De keuken heeft één kookplaat met vier pitten en een eettafel voor 
zes personen.  
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Trap opgang 
De trappenhuizen staan centraal op drie verschillende plekken. De hoofdingang geeft 
toegang tot beide vleugels. In het midden van beide vleugels is ook een trappenhuis te 
vinden wat toegang verleent aan de aanliggende woonvoorzieningen.  
De traphallen hebben extra brede trap doorgangen, zo kan bij een verhuizing het meubilair 
gemakkelijk de trap op of af. De hallen hebben een oppervlakte van 50m2.  
De trappenhal bestaat volledig uit units en kan worden gebruikt door de huurders die in het 
aangrenzende woongedeelte wonen. 

	
Fietsenberging  
Met een oppervlakte van 280 m2 heeft de fietsenstalling ruimte voor 200 fietsen. De 
fietsenstalling is toegankelijk voor het geheel het complex maar ook voor de bijstaande 
sterflat. De opbouw van de stalling bestaat uit zestien units. Deze is geheel overdekt en de 
gevel is voorzien van een groenhekwerk. In de fietsenstalling zal zich plek bevinden voor 
elektrische fietsen en deel fietsen die je met een app beschikbaar stelt. 
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5.2 Kavel 
Het woningcomplex wordt gevormd in de bosrand die zich om het gebouw heen bevindt. 
Hierdoor gaat het gebouw op in de natuur en houden we genoeg ruimte over voor de 
parkeerplekken. 
Omdat we gebruik maken van natuurlijke/duurzame materialen willen we dit terug laten 
komen in het terrein. Door veel groen toe te passen zorgt dit voor een goede afwatering en 
hoeven er geen overbodige goten te komen. Het terrein is voorzien van parkeerplaatsen, 
zitplekken en sportmogelijkheden. De kavel heeft een oppervlakte van 4000m2 exclusief 
parkeerplaatsen 
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5.3 Parkeerplaats 
In Wageningen geld de norm dat voor elke 5 studenten 1 auto parkeerplaats beschikbaar 
moet zijn, op basis van deze gegevens zijn we gaan ontwerpen. 
Omdat we het gebouw hebben gesitueerd op de plek van de oude parkeerplaatsen, moeten 
deze parkeerplekken ergens anders weer geplaatst worden. Om alle bewoners te voorzien 
van parkeerplekken moeten we 80 plekken hebben. Met dit in gedachte zijn wij tot een 
ontwerp gekomen met veel gras en groen wat gaat zorgen voor een goede afwatering. 
In Wageningen willen ze de deel auto promoten, daarom hebben wij hier ruimte voor 
gemaakt op de parkeerplaats. Tenslotte maken wij gebruik van lantarenpalen waar een 
oplaad mogelijkheden inzit om een elektrische auto op te laden.
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6. Modulair Bouwen 
	

Het concept van De Meeuw is het plaatsen van units. Diezelfde unit na het gewenste aantal 
jaar weer ophalen en vervolgens vernieuwen zodat deze aan de eisen van het volgende 
gebouw voldoet. De unit wordt dan weer voor het gewenste aantal jaar geplaatst en dan 
begin het gehele proces weer opnieuw. 
Dit zal dus ook in het studentencomplex toegepast worden. Het voordeel hiervan is dat de 
basis van het gebouw al klaar is. De unit wordt in de fabriek ingericht, op de bouw geplaatst 
en dan kan de gevel erop gemaakt worden. 
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7. Installaties  
	

7.1 Energieopwekking  
Om energie op te wekken maken wij gebruik van de zon en de wind. Dit product zal langs de 
weg geplaatst worden. Door de rijwind van de auto’s wordt er energie opgewekt. 
Wind Turbine 
	
Naast de windturbines worden er ook zonnepanelen op het gebouw geplaatst. Deze panelen 
zorgen voor genoeg stroom om het gehele complex te voorzien van stroom. 
Zonnepanelenplus 
	

7.2 Energieopslag 
Omdat de meeste studenten overdag op school zijn en s ’avonds stroom nodig hebben slaan 
wij de opgewekte energie op in accu’s. Zo kan de eerder opgewekte stroom gebruikt worden 
wanneer dit nodig is. Deze stroom wordt ook gebruikt door de elektrische CV 
Nilar Hydride 
	

7.3 Grijs wateropslag  
Naast de kavel zijn vijf hockeyvelden te vinden. Dit zijn watervelden. De velden worden 
regelmatig besproeid en door het grote oppervlak vangen de velden veel regenwater op. Dit 
water wordt opgevangen en vervolgens gebruikt om bij de studenten het toilet door te 
spoelen. 
Dit is nog geen officieel product en dus is hier nog geen informatie of link van te vinden met 
meer informatie. 
	

7.4 Elektrische CV 
Twee zelfstandige woningen bestaan uit vier units van De Meeuw. In deze vier units komt 
een Ekco L2, 8 kW, aansl. 230V/400V (1 of 3 fasen) die ervoor zorgt dat er warm water is 
voor deze twee woningen. De zes gezamelijke woningen waarin een keuken en een 
badkamer te vinden zijn maken wij gebruik van Ekco L2, 24 kW, aansl. 400V (3 fasen).  
Elektrische CV 
	

7.5 Verwarming- verkoelingsinstallatie 
Dit verwarm en koelelement is elektrisch. In elke kamer komt een apart element te hangen. 
Dit zorgt ervoor dat alle studenten zelf de temperatuur kunnen bepalen. 
Verwarmen/koelen 
	

7.6 SLIM-lichtinstallatie 
In een studentenhuis brand bijna altijd licht. Dit kost een hoop energie en dus geld. Daarom 
zal er een slimlichtinstallatie toegepast worden. Hierbij worden sensoren opgehangen die het 
licht regelen. Wanneer er bijvoorbeeld iemand voorbijloopt en er vervolgens na 2 minuten 
geen beweging meer is dimt het licht naar 20%.  
TechTron 
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7.7 Slimme deurvergrendeling  
Voor de vergrendeling van de kamers maken wij gebruik van de NUKI, dit is een 
Wifi/Bluetooth gestuurde deurvergrendeling. Het elektronisch deurslot ontgrendelt 
automatisch de deur als je thuiskomt en sluit veilig weer af als je vertrekt. De smartphone 
kun je daarbij gewoon in je zak houden. 
Het Nuki Smart Lock wordt aan de binnenzijde op een bestaand deurslot gemonteerd en is 
binnen 3 minuten klaar voor gebruik. Volledig zonder schroeven en boren. 
Geen gedoe meer met het overdragen van sleutel. De beheerder van het gebouw kan 
namelijk instellen wie er waar toegang heeft. 
	
Elke student heeft tegenwoordig een smartphone in zijn zak. Dit maakt het gebruik van de 
Nuki nog gemakkelijker. Natuurlijk wordt er wel rekening mee gehouden dat er een aantal 
uitzonderingen zijn en dat telefoons soms leeg raken. Op dit moment kan je de hulp in 
schakelen van de gebouwbeheerder of van het kasje naast je deur. Hier kan je een 
persoonlijke code invullen om alsnog je kamer in te kunnen. 
Nuki 
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8. Gekozen materialen 
	

8.1 Fundering 
De ConCryt plaatfundering bestaat voor 96% uit grond van de bouwlocatie 
Hier wordt ter plekke cement aan toegevoegd en een gepatenteerd, natuurlijk bindmiddel 
dat kristallijne verbindingen op nanoschaal tot stand brengt. Het is de ideale manier voor het 
maken van een fundering van bijzonder hoge kwaliteit; flexibel en ijzersterk. Het volledige 
vloeroppervlak wordt dragend gemaakt, in tegenstelling tot de traditionele paalfundering. 
ConCryt	
	

8.2 Gevel 
Het Neolife gevelpaneel bestaan voor 82% uit houtvezel, 10% mineraalzout en de overige 
8% is geheim. Voor dit product is een milieuproductverklaring (EPD) gegeven door VERITAS. 
Ook wordt dit product gebruik in BREEAM, LEED en HOE projecten. 
Certificaat: ECO-BAU 
  Milieuproductverklaring (EPD) 
Het product is heeft een inkliksysteem. Dit zorgt ervoor dat het gemakkelijk te monteren en 
demonteren is. Door een onzichtbare verbinding zijn de weinige schroeven die hieraan 
toepas komen niet zichtbaar. 
De Neolife is 100% insectenproof, onderhoudsvrij en het belangrijkste 100% recyclebaar.  
Neolife	
	

8.3 Kozijn 

Platowood frake is een onderhoudsarm kozijn. Dit kozijn heeft een KOMO-keurmerk. Het 
kozijn wordt geverfd met copperant verf. Dit is een duurzame verf die dun aangebracht kan 
worden. Ook heeft de verf een lange durige bescherming. De verf heeft verschillende 
certificaten zoals het EU Ecolabel: NL/044/022, OK biobased, USDA certified biobased 
product en Vincotte. 
	
 

Vleermuis Wandsysteem 3FE Achterwand 
Voor de Flora en Fauna worden er vleermuis wandsystemen geplaatst, 
zodat het gebouw vleermuisvriendelijk is. Dit wordt geplaatst achter de 
gevel elementen. Ook is dit makkelijk te demonteren. 
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8.4 HWA 
H.W.A 
Om het water op te vangen koppelen we regentonnen aan de hwa’s. Dit water kan 
vervolgens gebruikt worden om het groen in de omgeving voorzien van water. 
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8.5 Isolatie 

Wat de Isobooster doet is reflecteren of terugsturen van stralingswarmte. 
Alle warmte in een ruimte komt uiteindelijk terecht in vloer, wand of 
plafond en wordt van daaruit stralingswarmte. Isobooster wordt op een 
zeer korte afstand achter een vlak geplaatst en reflecteert die 
stralingswarmte. Daarmee wordt comfort gerealiseerd en een perfect 
leefklimaat in je woning.  

Het pakket van 56mm dik heeft een Rd-waarde van 4,6 m² K/W. Normaal wordt de isolatie 
vastgenageld, maar om dit product te kunnen hergebruiken hebben we gekozen voor het 
ophangen aan haakjes zodat het product niet beschadigd wordt en het ergens anders weer 
te gebruiken is. 
Isobooster 
	

8.6 Binnenwand 
Als binnenwand zullen er HSB-wanden worden geplaatst. Deze wanden bestaan uit vuren 
regels met daartussen isolatie, afgewerkt met platen. 
Omdat hout een duurzaam product is zal dit worden toegepast in de binnenwanden. Samen 
met ISO-booster kunnen we een dunne, duurzame en goed isolerende wand creëren. 
Certificaat: FSC-hout. 
	

8.7 Dakbedekking 

De units worden geleverd met 
bitumendakbedekking erop. Daarop worden de 
groenedak-cassettes in elkaar geklikt. Door dit 
systeem kunnen de cassettes na de gewenste tijd 
weer uit elkaar geklikt worden om ze ergens 
anders weer te gebruiken. 
Wortelwerend pakket 
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8.8 Vloer  
Er zal linoleum worden toegepast omdat dit een duurzaam 
materiaal is. Linoleum is makkelijk schoon te maken en ideaal 
voor projecten zoals Moveable Student. Linoleum is slijt vast en 
heeft lange levensduur. Het materiaal is herbruikbaar en daarmee 
ook circulair.  
	
	

8.9 Keuken  
Keukenkast, FSC-hout 
FSC-hout is gecertificeerd hout dat afkomstig is uit een uit een beheerd bos. Een 
beheerd bos voldoet aan de normen van het milieu (duurzaam), sociale 
omstandigheden en economie. 
Om het 100% duurzaam en circulair te maken moet er een manier gevonden om er 
een gewenste kleur aan te geven zonder dat er HPL of schadelijke verf toegepast 
hoeft te worden.  
Certificaat: FSC-hout 

	

Keukenblad, Kwartztop 
Kwarztop is een composietmateriaal dat gebruikt wordt voor de keukenbladen. 
Composiet is een materiaal met een lange levensduur. Ook kan het voor een groot 
gedeelte hergebruikt worden. 
Certificaat: Mileukeur 
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8.10 Badkamer 
Tegelwerk, Mosa 
 Mosa is tegelwerk wat wordt toegepast in de douche. Deze 
tegels worden toegepast in alle badkamer units. Deze tegel is 
herbruikbaar. 
	

Oplossing voor circulariteit: Om tegelwerk circulair te maken zou je iets moeten 
verzinnen waardoor je het tegelwerk niet meer vast hoeft te lijmen en het 
gewoon eraf kan halen zonder het te beschadigen.  
Certificaat: Cradle to Cradle, BREEAM, Leed, HQE. 
	

Douche, HAMWELLS-Blue 
De HAMWELLS-blue is een WTW-douche installatie. Je gebruikt dus maar 1,8 liter 
warm water per minuut. De HAMWELLS-blue douche is 2,4 keer zuiniger is 
dan een traditionele douche. Dit bespaart jaarlijks erg veel water en geld 
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9. Opties voor student  
	

IKEA 
Op de Universiteit van Wageningen zijn een hoop internationale studenten te vinden. Deze 
studenten hebben allemaal een plek nodig om te verblijven. Maar wanneer ze dan een 
kamer hebben bemachtigd, moeten ze die ook nog inrichten. De optie die we hiervoor 
hebben is een IKEA-abonnement. Dit houdt in dat je elke maand een bepaalt bedrag betaald 
voor je meubels. Er zijn verschillende abonnementen. Je kan bijvoorbeeld je gehele meubilair 
laten leveren maar ook alleen een bank en een kast als je deze nog mist maar je er geen wil 
kopen.  
De meubels worden in de betreffende kamer geleverd en zijn elke maand opzegbaar. 
Wanneer je de meubels na een bepaalde tijd toch wil kopen kan dat. IKEA bied je dan een 
prijs aan voor je meubels en dan zijn ze geheel van jou. Wil je de meubels na een bepaalde 
tijd wegdoen. Dan komt IKEA ze tegen een kleine vergoeding weer ophalen om ze 
vervolgens een nieuw thuis te geven of te hergebruiken. Dit ligt aan de staat van de 
meubels. 
Het meubelabonnement is voor iedere student beschikbaar. 
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10. Financieel  
Zie bijlage 2 
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11. Sociale Media 
	

11.1 LinkedIn 
Omdat LinkedIn een social media platvorm is bedoeld om zakelijke connecties te maken en 
je netwerk uit te breiden hebben we hier vooral updates geplaatst om te laten zien waar we 
mee bezig zijn en berichten met oplossingen of producten die gebruikt gaan worden in het 
project.  
	

Linkedin:   Moveable Student 
Totaalaantal volgers:  77 
Totaalaantal Likes:   180 
Totaalaantal weergave:  10670 
	

Platvorm:   Linkedin 
Titel:   Kick-off 
Datum:   15.02.2019 
Likes:   5 
Weergaven:  487 
	
Platvorm:   Linkedin 
Titel:   Schetsontwerpen  
Datum:   11.03.2019 
Likes:   9 
Weergaven:  601 
	
Platvorm:   Linkedin 
Titel:   Stek Oost te Amsterdam  
Datum:   14.03.2019 
Likes:   10 
Weergaven:  576 
	
Platvorm:   Linkedin 
Titel:   First renders  
Datum:   25.03.2019 
Likes:   10 
Weergaven:  890 
	
Platvorm:   Linkedin 
Titel:   Vragen  
Datum:   27.03.2019 
Likes:   7 
Weergaven:  809 
	



	

Conceptplan Moveable Student 
SLIMCirculair 
24/05/2019 

28	

28	

Platvorm:   Linkedin 
Titel:   The New Builders   
Datum:   03.04.2019 
Likes:   25 
Weergaven:  2154 
	
Platvorm:   Linkedin 
Titel:   Renders   
Datum:   05.04.2019 
Likes:   27 
Weergaven:  1106 
	
Platvorm:   Linkedin 
Titel:   New logo  
Datum:   29.04.2019 
Likes:   11 
Weergaven:  386 
	

Platvorm:   Linkedin 
Titel:   Wat is Circulair?  
Datum:   06.05.2019 
Likes:   23 
Weergaven:  885 
	
Platvorm:   Linkedin 
Titel:   Telefoon als huissleutel?  
Datum:   08.05.2019 
Likes:   7 
Weergaven:  274 
	

Platvorm:   Linkedin 
Titel:   Ikea  
Datum:   10.05.2019 
Likes:   5 
Weergaven:  285 
	
Platvorm:   Linkedin 
Titel:   Informatie avond 29 mei 
Datum:   13.05.2019 
Likes:   14 
Weergaven:  546 
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Platvorm:   Linkedin 
Titel:   Video bekleden unit De Meeuw 
Datum:   16.05.2019 
Likes:   19 
Weergaven:  1370 
	
Platvorm:   Linkedin 
Titel:   Herinnering Informatie avond 29 mei 
Datum:   20.05.2019 
Likes:   8 
Weergaven:  301 
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11.2 Facebook 
Op Facebook zie je dat vooral vrienden en familie het project liken. Dit komt omdat dit geen 
zakelijk platvorm is. Zelf hebben wij veel berichten van de Moveable Student op onze 
persoonlijke facebook gedeeld. Dit zorgt voor meer bereik en bekendheid. 
 
Facebook:   Moveable Student 
Totaalaantal volgers:  126 
Totaalaantal Likes:   116 
Totaalaantal weergave:  5669 
 
Platvorm:   Facebook  
Titel:   Introductie Moveable Student    
Datum:   03.04.2019 
Likes:   5 
Weergaven:  2155 
 
Platvorm:   Facebook  
Titel:   Nieuw logo    
Datum:   29.04.2019 
Likes:   7 
Weergaven:  429 
 
Platvorm:   Facebook  
Titel:   Wat is circulair bouwen    
Datum:   06.05.2019 
Likes:   17 
Weergaven:  683 
 
Platvorm:   Facebook  
Titel:   Introductie: Gideon  
Datum:   07.05.2019 
Likes:   11 
Weergaven:  114 
 
Platvorm:   Facebook  
Titel:   Telefoon als sleutel?    
Datum:   08.05.2019 
Likes:   4 
Weergaven:  106 
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Platvorm:   Facebook  
Titel:   Introductie: Linde  
Datum:   09.05.2019 
Likes:   21 
Weergaven:  679 
 
Platvorm:   Facebook  
Titel:   Ikea  
Datum:   10.05.2019 
Likes:   6 
Weergaven:  99 
 
Platvorm:   Facebook  
Titel:   Introductie: Chrion 
Datum:   13.05.2019 
Likes:   5 
Weergaven:  89 
 
Platvorm:   Facebook  
Titel:   Druk bezig voor 24 mei.  
Datum:   14.05.2019 
Likes:   11 
Weergaven:  95 
 
Platvorm:   Facebook  
Titel:   Introductie: Jurre 
Datum:   15.05.2019 
Likes:   16 
Weergaven:  1011 
 
Platvorm:   Facebook  
Titel:   Bekleden unit De Meeuw 
Datum:   16.05.2019 
Likes:   8 
Weergaven:  146 
 
Platvorm:   Facebook  
Titel:   Introductie: Noud 
Datum:   15.05.2019 
Likes:   5 
Weergaven:  63 
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11.3 Instagram 
Instagram is het platvorm wat lastig op gang kwam. Door het delen op onze privé accounts 
kwam het wat los en begonnen meer mensen ons te volgen en ook te delen 
 
Instagram:   Studentmoveable 
Totaalaantal volgers:  63 
Totaalaantal Likes:   362 
Totaalaantal weergave:  2054 
 
Platvorm:   Instagram  
Titel:   Introductie   
Datum:   03.04.2019 
Likes:   51 
Weergaven:  355 
 
Platvorm:   Instagram  
Titel:   Nieuw logo   
Datum:   29.04.2019 
Likes:   42 
Weergaven:  153 
 
Platvorm:   Instagram  
Titel:   Wat is circulair bouwen?  
Datum:   06.05.2019 
Likes:   39 
Weergaven:  281 
 
Platvorm:   Instagram  
Titel:   Introductie: Gideon  
Datum:   07.05.2019 
Likes:   37 
Weergaven:  224 
 
Platvorm:   Instagram  
Titel:   Telefoon als sleutel?  
Datum:   08.05.2019 
Likes:   35 
Weergaven:  183 
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Platvorm:   Instagram  
Titel:   Introductie: Linde  
Datum:   09.05.2019 
Likes:   35 
Weergaven:  219 
 
Platvorm:   Instagram  
Titel:   Ikea  
Datum:  10.05.2019 
Likes:    28 
Weergaven:  146 
 
Platvorm:   Instagram  
Titel:   Introductie: Chiron 
Datum:   13.05.2019 
Likes:   16 
Weergaven:  89 
 
Platvorm:   Instagram  
Titel:   Durk bezig voor 24 mei.  
Datum:   14.05.2019 
Likes:   18 
Weergaven:  106 
 
Platvorm:   Instagram  
Titel:   Introductie: Jurre 
Datum:   15.05.2019 
Likes:   13 
Weergaven:  70 
 
Platvorm:   Instagram  
Titel:   Filmpje bekleden unit De Meeuw  
Datum:   09.05.2019 
Likes:   7 
Weergaven:  67 
 
Platvorm:   Instagram  
Titel:   Introductie: Noud 
Datum:   21.05.2019 
Likes:   41 
Weergaven:  161 
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11.4 Website 
Met gebruik van Webnote hebben we een gratis website kunnen creëren. Door de gratis 
versie kunnen we helaas geen statistieken bekijken en delen.  
Op de website hebben we algemene informatie over het project staan. Voor nieuwsgierige 
mensen was dit een goede oplossing om goed duidelijk te maken waar we nou bezig waren 
	
Website: moveable.student-nl 
Omdat we een gratis website maker hebben kunnen we de statistieken niet zien. 
	
	
Deze gegevens zijn niet geheel actueel, de statistieken zijn voor het laats bijgewerkt op 
24.05.2019. Tijdens de stemperiode zal er nog meer geplaatst worden op alle platvormen. 
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12. Slot 
	

Onze ervaringen met dit project zijn erg goed. We krijgen veel vrijheid. Van de 
opdrachtgever maar ook van de docenten. Daardoor krijgen wij een goed beeld van de echte 
bouwwereld, alles zelf uitzoeken en oplossen. Goed communiceren en praten is een groot 
onderdeel van het project. Wanneer dit niet goed ging merkte iedereen in het team dit 
meteen. Hier heeft iedereen van geleerd en hopelijk gaat alles bij het volgende project nog 
soepeler dan eerst. 
Het concept van SLIMCirculair spreekt ons erg aan. Nadenken over de toekomst en 
oplossingen daarvoor. Wij zijn immers de toekomst voor de bouw. 
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Bijlagen 

Financieel 

	

Prijs per m2 m2/aantal Totaal

Kozijnen 450,00€         283 127.350,00€             
Gevel Bekleding 80,00€           897 71.760,00€               
Dak 50,00€           1500 75.000,00€               
Groen dak 55,00€           1500 82.500,00€               
Zonnepanelen 330,00€         450 148.500,00€             
Isolatie 40,00€           897 35.880,00€               
Vloer 25,00€           2295 57.375,00€               
Badkamer zelfstandig 1.750,00€      54 94.500,00€               
Keuken zelfstandig 1.500,00€      54 81.000,00€               
Badkamer onzelfstandig 3.850,00€      9 34.650,00€               
Keuken onzelfstandig 2.025,00€      9 18.225,00€               
Wastafel onzelfstandig 100,00€         54 5.400,00€                 
Ontmoetingsruimte 10.000,00€    1 10.000,00€               
Entree 15.000,00€    1 15.000,00€               
Installaties (algemeen) 210.000,00€  1 210.000,00€             
Units (incl HSB) 5.000,00€      180 900.000,00€             
Plafond 20,00€           480 9.600,00€                 
Nuki 275,00€         63 17.325,00€               

Totaal 1.994.065,00€          


