
Rapport Slimcirculair Zero Waste Hub 

1. OPDRACHT EN LOKALE PROBLEMATIEK 

Elke gemeente heeft een opgave van de minister gekregen. In een circulaire 
economie hebben we geen afval meer maar is afval een grondstof. Dat betekent dat 
de afvalstations op termijn allemaal anders ingericht gaan worden. De gemeente 
Groningen heeft haar gedachten laten gaan over de verschillende afvalstromen en 
ziet mogelijkheden voor het in stand houden van kringlopen door al bij de poort het 
echte afval te scheiden van producten die hergebruikt kunnen worden. 
 
Onze opdrachtgever de Gemeente Groningen heeft ons gevraagd om na te denken 
over een plan voor een circulaire grondstoffen hub aan de Ulgersmaweg 32 in 
Groningen. Daarbij had de gemeente Groningen de volgende eisen: een 
infocentrum, ruimtes voor start-ups, café, sociale werkplaats, logistiek, 
kringloopwinkel, educatie. Het moet een uitnodigend gebouw worden. Waar mensen 
van de omliggende wijken graag komen om elkaar te ontmoeten. 

2. IMPUT BETROKKENEN 

Zonder de hulp van betrokkenen was het ons nooit gelukt om de opdracht te 
voltooien. We zijn met elkaar naar Carlisle in Kampen geweest. We hebben daar 
presentatie aangehoord over dakbedekking en we hebben een rondleiding door de 
fabriek gehad van Benno Nijenhuis. Op 23 januari 2019 zijn we met elkaar naar Ede 
afgereisd om naar de landelijke excellentie dag bij te wonen om verschillende 
workshops te volgen waar we inspiratie uit kunnen halen. We hebben ook een aantal 
keren met onze opdrachtgever de Gemeente Groningen om tafel gezeten om onze 
plannen te bespreken. Steeds na aanleiding van deze gesprekken konden we alle 
opmerkingen van de gemeente Groningen verwerken in ons ontwerp. Omdat social 
media ook een onderdeel is van de ontwerpwedstrijd slimcirculair hebben we ook 
een ochtend om tafel gezeten met specialisten van het Alfa College. We zijn tijdens 
dit gesprek gaan brainstormen hoe we dit het beste aan kunnen pakken.  

3. TOTSTANDKOMING ONTWERP EN PROTOTYPE 

Hoe is ons ontwerp tot stand gekomen? 
Het begon allemaal op 10 oktober 2018 bij de landelijke kick off in Nieuwegein. Hier 
kregen we uitleg over de ontwerpwedstrijd. Een paar weken later 5 november 2018 
hebben we een oriënterend gesprek gehad met de opdrachtgever de Gemeente 
Groningen. In dit gesprek hebben we het gehad over de opdracht en hoe de 
gemeente Groningen het voor haar ziet. Ze hebben alle eisen opgenoemd. De start 
verliep een beetje stroef, omdat iedereen vanaf september tot half februari op stage 
was. We hadden in die periode alleen de maandag dat we elkaar zagen. Maar 
desondanks hebben we wel ideeën opgedaan en zijn we wezen brainstormen. Na de 
stage periode zijn we de ideeën gaan convergeren. Er werden dus keuze gemaakt. 
Een zeer belangrijke stap in het proces. We hadden ideeën genoeg het lastige was, 
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om de gemaakte keuzes om te zetten in een ontwerp. We hebben locatieonderzoek 
gedaan. Hierbij hebben we gekeken hoe de zon draaide over het terrein. Aan de 
hand van deze informatie en onze keuzes hebben we allemaal een eigen ontwerp 
gemaakt. Welke keuzes hebben we dan gemaakt? We hebben gekozen om de 
voorgevel op het Zuiden te richten om van de zon te profiteren. Ook hadden we 
besloten om elektrische vrachtwagens te laten rijden. We kwamen er later achter dat 
de Gemeente Groningen al reed met vrachtwagens op waterstof. Ook een van onze 
keuzes was om gebruik te maken van urban mining. Ook gaan we bomen planten op 
het terrein om het hout wat wij gebruiken in het gebouw weer terug te winnen. En we 
zitten met het vraagstuk hoe we het zwaar vervuilde terrein gaan oplossen. We 
hebben onderzoek gedaan naar planten die de grond kunnen zuiveren. We hebben 
gekozen voor olifantengras. Het kost wel enkele jaren tijd om de grond te zuiveren. 
Gebruikte materialen uit andere gebouwen weer toe te passen. Daarna hebben we 
weer overleg gehad over wat het beste ontwerp was. We kwamen tot de conclusie 
dat ieder ontwerp sterke punten had. Met deze informatie zijn we vervolgens weer 
aan de slag gegaan en er kwam een nieuw ontwerp uit. Van dit ontwerp hebben we 
vervolgens een volume maquette gemaakt. Zodat wij en de opdrachtgever de 
Gemeente Groningen een duidelijk beeld kregen van de situatie. Naast de maquette 
zijn we het gebouw ook in Revit gaan tekenen, zodat er een 3D model ontstond. 
Ondertussen zijn we ook gaan nadenken over de indeling van het gebouw en de 
materialisatie. Behalve het ontwerp van het gebouw hebben we ook aandacht 
besteed aan de logistiek. We hebben gekeken wie komen er straks allemaal op het 
terrein en hoe loopt de route straks over het terrein. We zijn 11 april 2019 met elkaar 
een dag naar Amsterdam geweest. We hebben daar een reclamebureau bezocht. 
Tijdens dit bezoek hebben we onze opdracht uitgelegd en hebben met elkaar een 
opzet bedacht om ons ontwerp in de markt te zetten. Vervolgens hebben we dit 
uitgewerkt met als resultaat een poster waar al onze zinvolle ideeën op staan. Na 
een interessante en leerzame ochtend bij het reclamebureau zijn we naar de Ceuvel 
gelopen. Daar hebben we rondgelopen en inspiratie opgedaan voor onze opdracht. 
We hebben gezien dat Café de Ceuvel gebouwd is van hergebruikte materialen. In 
de laatste paar weken voor de finale hebben we de laatste paar lootjes gedaan om 
alles gereed te maken. 

4. MATERIALISATIE 

Het gebouw is gemaakt van herbruikbare materialen. Materialen afkomstig van 
gesloopte gebouwen. Dit begrip wordt urban mining genoemd. De constructie 
bestaat uit houten kolommen en liggers. Dat hout is afkomstig van bomen. Voor dat 
hout dat wij gebruiken planten wij bomen voor terug op het terrein.  

5. INNOVATIE 

Wat vinden wij belangrijk. 
Alle punten zijn natuurlijk belangrijk. Om tot een goed resultaat te komen is het 
belangrijk dat je een goed uitgangspunt  hebt. Hier kun je ontwerp om heen bouwen. 
Wij hebben gekozen om ons vooral te richten op het gebouw. En hierom heen 
hebben we een plan bedacht. 
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Locatie 
De locatie voor de circulaire grondstoffen hub bevindt zich aan de Ulgersmaweg 32 
in Groningen. We hebben gekeken naar hoe de locatie gepositioneerd is ten 
opzichte van de zon. Waar is het Noorden, Oosten, Zuiden en Westen. Als je weet 
hoe de zon over het kavel draait kun je daar gebruik van maken door het gebouw zo 
te positioneren dat we gratis energie van de zon krijgen.  
 
Ontwerp gebouw 
De circulaire grondstoffen hub heeft een bruto vloer oppervlakte van 2000 vierkante 
meter. Het gebouw is dus 40 bij 50 meter groot. In dit gebouw vinden alle activiteiten 
van het programma van Eisen plaats. Het infocentrum, ruimtes voor start-ups,(shop 
in shop) café, sociale werkplaats en experimenteerlab. Belangrijk om te vertellen is 
dat het gebouw en wat daarin plaats vind bijna volledig circulair is. Voor de 
materialen van het gebouw willen wij dan ook gebruik maken van urban mining. Dit 
houdt in dat we materialen uit gebouwen die gesloopt zijn gaan toepassen. Hierbij 
kun je denken aan kozijnen, deuren, stalen liggers en kolommen, dakbedekking. 
kortom alles kan op weer hergebruikt worden. Het ontwerp is een balk met daar over 
heen een bult vervuilde grond afkomstig van het terrein. De gevel op het zuiden is 
bijna volledig van glas gemaakt, zodat het gebouw zoveel mogelijk gratis energie 
van de zon krijgt. 
 
Installaties 
Voor de toiletten gaan wij gebruik maken van composttoiletten, omdat het niet 
mogelijk was om riolering aan te leggen door de vervuilde grond. Tevens gebruiken 
normale spoeltoiletten veel water. Onze toiletten gebruiken geen water en 
produceren waardevolle compost. Die we weer kunnen gebruiken of verkopen. 
Lucht/lucht warmtepomp 
Het gebouw is voorzien van een lucht/lucht warmtepomp. De warmtepomp haalt 
warmte uit de buitenlucht om dit binnen te circuleren in het gebouw. Deze pomp 
werkt op stroom, waardoor er geen gasleiding nodig is voor de verwarming en de 
stroom duurzaam kan worden opgewekt door de zonnepanelen. 
We hebben op het terrein geen waterstofinstallatie nodig, omdat de vrachtwagens 
elders worden voorzien van waterstof. 
 
Wat vind er in het gebouw plaats. 
Zoals ook al eerder vermeld is dat er in het gebouw een infocentrum gecombineerd 
met receptie komt voor bezoekers waar ze informatie kunnen opvragen over 
duurzaamheid en wat er allemaal met de oude spullen gebeurd, wat je zelf niet meer 
gebruikt en dus kunt laten ophalen door onze vrachtauto’s rijdend op waterstof. Deze 
keuze hebben we gemaakt omdat de gemeente Groningen een waterstofinstallatie 
heeft op een haar afvalbrengstations. Ook is in het gebouw een plek ingericht voor 
educatieve doeleinden. Waar scholen, kinderdagopvang, maar ook bedrijven 
workshops kunnen krijgen op het gebied van hergebruik van afval. Want er zijn meer 
mogelijkheden op het gebied van afval wat je in eerste instantie denkt. Ook is er een 
sociale werkplaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deze 
werkplaats is gecombineerd hier mogen ook burgers of start-ups hun kapotte spullen 
repareren. In de sociale werkplaats kunnen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
spullen sorteren en/of repareren. In het experimenteer lab kun je experimenteren op 
het gebied van duurzaamheid. Ook is er een café aanwezig waar iedereen een 
drankje kan drinken of een hapje eten. Belangrijk om te weten is dat alles uit het café 
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biologisch en verantwoord is. In het gebouw bieden we ook plek aam jonge 
ondernemers die iets doen of willen gaan doen op het gebied van circulariteit. Denk 
aan een interieurarchitect, kunstenaars of bijvoorbeeld een architectenbureau die 
gebouwen ontwerpt met hergebruikte materialen. Belangrijk om te vermelden is dat 
de bedrijven die in het gebouw komen moeten voldoen aan de eisen van 
duurzaamheid en circulariteit. 
 
Geld krijgen voor je oude spullen in plaats van betalen. 
Dat wil toch iedereen! Bij ons krijg je geld voor je oude spullen als je ze inlevert. Een 
voorbeeld. Je hebt een kast of stoel die je niet meer gebruikt. Het is toch zonde om 
dat meteen in de container te gooien? Waarschijnlijk kan iemand anders het nog 
heel goed gebruiken. We willen graag stimuleren dat niet meer gebruikte spullen een 
nieuw leven krijgen door het op te kopen weer op te knappen en weer te verkopen.  
Dus als je spullen hebt die je niet meer gebruikt kun je het inleveren tegen een 
vergoeding. Deze vergoeding komt op uw klantenpas te staan en kunt u weer 
besteden in de Zero Waste Hub. 
 
Logistiek 
Ook hebben wij in ons plan de logistiek meegenomen. Op het terrein hebben we een 
aan en afrijroute bedacht voor de vrachtwagens op waterstof die oude spullen 
komen brengen. De vrachtwagens op waterstof kunnen deze spullen laden en 
lossen in het gebouw. We hebben relatief veel ruimte van het terrein nodig voor 
aan/afvoer routes, omdat we het gebouw perfect wilde positioneren op de kavel. 
Zodat het gebouw maximaal gebruik kan maken van de zon. 
 
Op het terrein hebben we ook ruimte gecreëerd voor een aantal parkeerplaatsen 
voor auto’s. Deze ruimte houden we immers wel beperkt, omdat onze visie is dat er 
zo min mogelijk bezoekers met auto’s op het terrein komen. We willen de burgers 
stimuleren om te gaan fietsen.  
 
Ophaalservice 
De ophaalservice bestaat uit vrachtauto’s die rijden op waterstof, omdat de 
gemeente Groningen al beschikt over een waterstof installatie op één van haar 
afvalbrengstations. Als je dus spullen hebt die je in wilt leveren kun je een 
vrachtwagen oproepen door te bellen. Dit om ervoor te zorgen dat de vrachtwagen 
elke week of maand een standaard route rijd met weinig resultaat. Dit is immers 
beter voor ons milieu. Ook zorgen wij erop deze manier voor dat niet iedereen zelf 
de auto pakt om zijn/haar spullen in te leveren. 
 
Terrein 
Het terrein waarop alles moet plaats vinden is zwaar vervuild. In ons geval met 
vooral zware metalen. Bij de gebruikelijke bodemsanering wordt dergelijke vervuilde 
grond tot een bepaalde diepte afgegraven en elders gestort. Daar wordt het 
vermengd met schone grond en vervolgens weer verspreid. In feite wordt hiermee 
het probleem alleen naar elders verplaatst. Wij willen dit anders aanpakken. Een 
deel van de grond van het terrein gebruiken we voor het gebouw, zodat er een grote 
bult ontstaat. Daarop laten we bijvoorbeeld olifantsgras, wilgentakken en andere 
grond zuiverende producten groeien, zodat de grond gaat zuiveren. Dit neemt een 
aantal jaren tijd in beslag, maar is volgens ons de meest duurzame oplossing. Ook 
worden er bomen geplant op het terrein. Dit om er voor te zorgen dat het hout wat 
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wij gebruiken weer terug wordt verdiend. Aan een aantal van deze bomen komen 
nestkastjes te hangen voor vogels. 

6. COMMUNICATIE 

De communicatie verliep af en toe moeizaam. We hebben het er meerdere malen 
over gehad als groep zijnde. We hebben ideeën genoeg, maar we brachten het niet 
goed naar buiten. Op een gegeven moment hebben we medewerkers van het Alfa 
College ingeschakeld om ons te helpen hiermee. We zijn met hun in gesprek gegaan 
om ideeën te bespreken, maar vooral naar een oplossing te zoeken. Uiteindelijk 
kwam er uit dat we het beste facebook pagina konden starten en daar telkens elke 
week onze voortgang opzetten.  

7. EINDRESULTAAT 

Als eind resultaat hebben we een fantastisch ontwerp wat aan alle eisen van de 
opdrachtgever voldoet. Het is een gebouw met circulaire herbruikbare materialen, 
maar wat erin plaats vind is ook circulair. Het is een gebouw wat meerdere functies 
heeft. 


