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Nieuwsbrief 

SMARTCirculair is de nationale ontwerpwedstrijd waarin multidisciplinaire studententeams strijden 

om het meest CO2-vriendelijke, spraakmakende, vernieuwende en circulaire ontwerp voor een opdracht 

van hun opdrachtgever. Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de uitvoering van de opdracht 

die wij, 16 studenten van verschillende opleidingen van ROC van Twente, kregen van ReintenInfra in 

Borne. 

De komende maanden ontwerpen en bouwen wij een multifunctioneel cen-

trum, hier kunnen wij schoolklassen ontvangen en achter dit centrum komt er 

een bootcampterrein;  het wordt ook een ruimte waar de werknemers op de 

vrijdagmiddag een borrel kunnen drinken om het komende weekend te vieren. 

Dit moet een plek worden voor jong en oud waar iedereen wat te doen heeft 

en waar mensen graag willen komen.  

Presentatie Provincie Overijsel 

De opdracht  

Op 28 februari hebben 

wij ons project gepre-

senteerd aan gedeputeer-

de Eddy van Hijum. 

Hierbij waren ook Char-

les Nijssen, John van der 

Vegt en Tanja Nolten 

aanwezig. Samen met de 

opdrachtgever hebben wij 

uitgelegd wat wij doen in 

Borne. En wat de wedstrijd 

SMARTCirculair inhoudt. 

Na dat wij deze presentatie 

hebben gehouden, hebben 

opdrachtgevers, Herman 

Reinten en Karin Rog, een 

rondleiding over het terrein 

gegeven.  
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Borneboeit was deze middag ook aanwezig. Zij heb-

ben een mooi artikel geschreven over deze middag. 

Via dit linkje kunt u het lezen.  

https://www.borneboeit.nl/87252/nieuws/

studenten-dragen-hun-duurzame-steentje-bij  

https://www.borneboeit.nl/87252/nieuws/studenten-dragen-hun-duurzame-steentje-bij
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ROC van Twente 

Lansinkseweg 28A 

7553AE Hengelo 

Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrieven hebben wij 2 

studenten geïnterviewd, Jolien Berkhof en Loes van  

Egteren.  

Ik ben Jolien Berkhof, tweedejaarsstudent van de opleiding 

tot interieuradviseur. Ik vond het van jongs af aan al leuk om 

ruimtes in te richten. Het is namelijk creatief, afwisselend, 

ondernemend en uitdagend werk. De keuze om deze oplei-

ding te doen was dus snel gemaakt.  

Aangezien duurzaamheid steeds belangrijker wordt is het 

voor mij de uitdaging om hiermee in aanraking te komen.  

Op dit moment ben ik bezig met social media. Hiernaast ben 

ik ook met mede studenten en interieurbouw bezig om samen 

tot leuke ideeën te komen voor onder andere de brasserie en 

de bootcamp. Ik kijk uit naar het resultaat! 

 

Hoi, ik ben Loes van Egteren. Ik ben een derdejaarsstudent 

van de opleiding bouwkunde. Vanaf de eerste klas wou ik al 

in de bouw, alleen toen wou ik de richting van interieur op. 

Later heb ik besloten om de bouw in te gaan, dat sprak mij 

toch meer aan. Meneer Heuker of Hoek sprak mij ten tijde 

van de stage aan of ik aan dit project mee wilde doen. Je leert 

door middel van dit project omgaan met opdrachtgevers en 

het bedrijfsleven. Ik hou mij vooral bezig om met team bouw 

een product neer te zetten wat 80% gere-used is. En verder 

houd ik mij bezig met social media en de nieuwsbrief.  

S MARTCIRCULAIR . COM  

Op 14 februari zijn de studen-

ten van de opleiding interieur 

naar Kato in Enschede ge-

weest. Hier hebben ze ideeën 

en inspiratie opgehaald wat ze 

weer zouden kunnen gebruiken 

voor hun eigen ontwerpen. Bij 

Kato hebben ze gesproken met 

Thijs Verdriet. Er werd met 

zeer veel enthousiasme verteld 

maar ook geluisterd, de studen-

ten waren erg nieuwsgierig hoe 

Kato tot stand is gekomen.  

 

Onze studenten Kato 

Bent u geïnteresseerd in dit project en wilt u hier 

meer over weten, stuur dan een mailtje naar: 

sc.smart2050@gmail.com. Volg ons ook op social 

media! 

SmartCirculairSmart2050  

Smart2050   

Smart Circulair Smart 2050 


