
8:45 zaal open
9:00 start 

9:05 Marcel de ruiter verteld over projectontwikkelaar vs. bouwopleiding

9:30 – 10:15  Pitches per groep.

10:15 – 11:15 Presentatiemarkt 

11:30 Jolanda ten Napel verteld over de locatie Polymer Science Park 

11:45 – 12:00 jury rapport en uitreiking Winnaar

STEL JE VRAAG EN STEM MEE VIA SLIDO.COM  CODE ;  #SMART1402



PITCHES PER GROEP

STEL JE VRAAG EN STEM MEE VIA SLI .DO  CODE ;  #SMART1402



TEAM 1

MAARTEN – SANDER – LARS – JOEL - DUNCAN









TEAM 2 

MARIT – JET – SVEN – YANNICK - KEVIN



TEAM ADRIE 

BASHSHAR – JEROEN – ROALD - ROOS



Klimaat adaptief

Blauw groen dak en groene gevels
- Koeling in de woning en in de wijk, want zwarte daken worden warm en groene daken blijven 

koel. Een groen dak kan de ruimte direct onder het dak tot wel 5℃ verkoelen. Ook kan het de 
temperatuur binnen de wijk verlagen.

- Groene daken kunnen 60 tot 80% meer regenwater opnemen dan een onbegroeid dak. Tot 50% 
minder riool overstort.

- Kan tot wel 200 gram fijnstof opvangen per vierkante meter.
- Water opslaan voor tuin of toilet. 
- Zonnepanelen die op een groen dak liggen blijven koeler waardoor het rendement 6% hoger blijft 

dan een zonnepaneel op een onbegroeid dak.
- Esthetisch, geluidsdemping, langere levensduur, goed voor gezondheid.

Waterbuffer
- Waterbuffer moet hemelwater opvangen bij een hevige regenbui en deze opslaan en later in een 

droge periode moet dit water weer gebruikt worden d.m.v. dit water te geven aan bomen, 
struiken en gras. 

- De waterbuffer kan onder de grond en straat geplaatst worden

Watertegels
- De watertegel kan het water naar groen, de buffer of naar de sloot geleiden.
- Ziet er mooi uit, esthetisch verantwoord.
- Geschikt voor rolstoel en rollator

Natuur speelplaatsen
- Uitdagen om te bewegen, kinderen komen in contact met de natuur en spelen samen. Het is goed 

voor de biodiversiteit en ouders doen mee.
- Goed voor temperatuur en geluidsdemping.



Energie

Smart flower

Een vijf meter hoog systeem dat zonnepanelen bevat in de vorm van bloembladeren, als de zon op komt klapt hij langzaam uit en volgt hij de 
gehele dag de zon, zodra de zon onder gaat klapt hij weer in en maakt hij zichzelf ook schoon met geïntegreerde borstels. 

Bij een windkracht van 8 of hoger klapt hij uit veiligheid automatisch in.

De smart flower wekt wel 35 tot 40% meer energie op dan een gewone zonnepaneel.

Hij voorziet zichzelf van stroom om te werken

Solar straatverlichting

Niet aangesloten op het stroomnet, wekt genoeg energie voor zichzelf op om te werken.

Water/water warmtepomp

Gesloten systeem, hij haalt dus geen water uit de grond.

Neemt de zomerse warmte van de zomer mee uit je huis naar de bodem onder de grond, hierdoor word de bodem warm. In de winter neemt hij de 
kou uit het huis mee naar de bodem en warmt het water op door de warmte uit de zomer die dan nog in de bodem zit.

Eén pomp per woning is genoeg om elke woning te verwarmen en te koelen.



Circulaire buurt

Bokashi

Bokashi is het Japanse woord voor goed gefermenteerd organisch materiaal.

Een Bokashi zorgt actief mee aan het bewerkstellen van een levendige bodem, de EM (effectieve micro organismen) zorgen voor productie van enzymen, organische zuren, vitaminen en antioxidanten. Dat is de basis om sterke planten te 
kunnen kweken die een grote weerbaarheid hebben tegen ziekten en plagen. 

Het is een manier om compost te maken. goede voeding voor het bodemleven, ontgiftende werking op de bodem, goed leefmilieu voor micro-organismen, 

snellere beschikbaarheid van de opneembare voedingsstoffen voor de plant. De kringloop word op deze manier rondgemaakt waardoor je meewerkt aan een beter milieu, je geeft terug aan de bodem wat hij je geschonken heeft.

Het afgetapte Bokashi sap is voeding voor kamer- en tuinplanten.

De fermentatie gebeurd bij een lage temperatuur, er zijn geen hoge temperaturen nodig om het organisch afval om te zetten.

Papierloze wijk

Tegenwoordig kan alles digitaal en word er veel papier weggegooid. Dit is natuurlijk onnodig en de mogelijkheid om digitaal is er. 

Per brievenbus krijg je 1800 folders per jaar

Waterbuffer

Door middel van waterbuffer kunnen we grijs water hergebebruiken



Duurzame mobiliteitsbuurt

De wijk is goed toegankelijk voor fietsers en wandelaars. In geval van nood zijn de fietspaden 
breed genoeg voor ambulance, politie en brandweer.

Parkeren in een overdekte, verlaagde parkeerplaats in de hoek van de wijk, voorzien van blauw 
groen dak en smart flowers. 

Elke parkeerplaats heeft een oplaadpaal voor elektrische auto’s hierdoor is de wijk vriendelijk 
voor elektrische auto’s voor alle inwoners.



Natuurinclusief- Biodiversiteit 

Groene LED lampen (BATLAMP) 

Samen met de kleur blauw heeft groen een minder verstorende werking voor flora en fauna.

Vleermuizen zijn gevoelig voor lichtverstoring. Zowel bij hun verblijfplaatsen, op vliegroutes als in hun jachtgebied. Vooral
straatverlichting kan leiden tot pijnlijke verblinding bij deze beschermde nachtdieren.

Om dit probleem op te lossen, bevat de Batlamp ledlichtjes die amberkleurig licht geven. Bij de lichtkleur is rekening gehouden met de 
zogeheten Human-Bat Response Ratio: voor welke lichtkleur zijn vleermuisogen ongevoelig en kunnen mensen de verkeerssituatie nog
goed waarnemen. Zo voorkomen we dat we de leefomgeving van de vleermuis verstoren en de Wet Natuurbescherming overtreden. 
Bovendien kent de Batlamp een lange levensduur en heeft weinig onderhoud nodig. Daarmee is het een goedkope en duurzame 
oplossing voor duizenden vleermuislocaties in Nederland.Gr

Groene Grens (hagens, struiken en bessenstruiken)

Zijn goed voor de biodeversiteit. Vogels kunnen zich gemakkelijk verschuilen en egels kunnen zich tussen tuinen bewegen.

Je kunt ook kiezen voor bessenstruiken, waar jij en de vogels van kunnen eten.

Groeneblauwe daken

Vlinders, bijen  en andere insecten vinden met inheemse planten meer voedsel. Deze insecten trekken weer vogels en vleermuizen aan.



TEAM 4

EMILY – KAJ – BART – ROWI - SVEN





Groep: EKBRS
Datum: 14-02-2020
Klas: BOB3C

De Tippe Zwolle



PlasticRoad in combinatie 
met stadsbeek

 Onze oplossing voor het 
opvangen/afwateren van het 
hemel water is door onder de 
duurzame PlasticRoad stoep 
een kanaal te maken op 
afschot waardoor het water 
naar een verzamel vijver loopt.




Waterkracht gebruiken als energiebron

 Waterkracht is energie die is opgewekt uit stromend water. Bij de 
productie van elektriciteit uit waterkracht ontstaan geen 
schadelijke stoffen, en de bron is onuitputtelijk. Waterkracht is 
daarom een duurzame energiebron.




Zonnepanelen op 
een groendak

 Haal meer uit uw zonnepanelen met 
groen. Het energiedak versterkt de 
voordelen van zowel het groendak 
als een dak met zonnepanelen. 
Voor ons is het logisch 
zonnepanelen op een groendak te 
combineren om zo het hoogst 
haalbare rendement uit uw dak te 
halen.



TEAM 5 

VINCENT – JARNO – JORIS – RAYMOND – JAN ANNE



JAN ANNE

RAYMOND

JARNO

VINCENT

JORIS



• Demontabele woningen
Door woningen demontabel te 
produceren kunnen deze in de 
toekomst opnieuw worden 
toegepast.

• Herindeelbare kavels
De kavels worden ingericht met klinker en
panel bestrating, zodat deze in de 
toekomst opnieuw kunnen worden
ingedeeld.

• Eigen energie
De wijk wekt zijn eigen energie op 
door hernieuwbare energiebronnen
te gebruiken, zoals aquathermie en
zone-energie.

• Huishoudel i jk afval
Het huishoudelijke afval word gescheiden
en worden verwerkt tot nieuwe producten
, zoals platisc roads en compost.

• Eigen grondstof fen
Door zelf grondstoffen in de wijk te 
produceren kan de cirkel worden 
uitgebreid naar toekomstige wijken.

O n z e  v i s i e  
v o o r  d e  c i r c u l a i r e  w i j k  v a n  m o r g e n .

Wij hebben onze wijk de wijk van 5

genoemd om een aantal redenen. Zo

hebben wij in onze wijk rekening

gehouden met veel verschillende factoren

maar komen er 5 belangrijkste factoren

naar boven; demontabele woningen,

herindeelbare kavel, eigen energie,

huishoudelijk afval en eigen grondstoffen.

Deze 5 factoren maken onze wijk uniek.

Om rekening te houden met deze 5

factoren was een uitdaging en dat maakt

onze kracht. De betekenis van het getal 5

is dan ook uitdaging en kracht.

In onze wijk vinden we het belangrijk dat

de mensen samen zijn. Echter bleek uit

ons onderzoek onder de doelgroep dat

mensen hiervoor niet van hun eigen kavel

willen inleveren. Hierom hebben wij in het

centrum van onze wijk een

ontmoetingsruimte gemaakt. Deze

ontmoetingsruimte is erg natuurinclusief

en er is veel biodiversiteit toegepast. Dit

helpt de mensen tot rust te komen en

neemt stress weg. Ook heft dit invloed op

de tempratuur binnen de wijk.

De wijk van 5



TEAM 6 

GIO – CEMALI – LEON - JUR



TEAM 7

NATHAN – WILLIAM – JUSTIN – BJORN - NOAH



SmartCirculair
wijkontwerp

Nathan Smit (teamleider), William Staal, Bjorn Dozenman, Justin Houtman & Noah van der Veen

Duurzame 
mobiliteit

Gebiedsontwikkelingen
Natuur 
inclusief



Het wijkontwerp
• 28 woningen
Waaronder 20 rij en 4 twee onder één
Voorzien van PVT-paneel en warmtepomp
• PlasticRoad
Aan- en afvoer water, elektriteitnet
• Park/wadi
Inclusief bijen hotels, vogelhuisjes, ext.
• Afval depot
Vier verschillende depot containers
• Speelgelegenheid
• Overdekte parkeerplaats
Zelfvoorzienend van stroom
• Veel 'groen' natuur



TEAM 8

MATS – MERLIJN – SIHAM – ILSE - BOAZ



TEAM 9

DJILAN – LUUK – FABIAN - MAURO



TEAM 10

JELLE – TYCHO – QUINCY – EMIEL - DANI



Onze Ideeën



TEAM 11
JACCO – JOOST – SANDER – ROBIN - HENDRIK



TEAM 12

BRAM – THOMAS – LARS - BRAM
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