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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. 

Even een kleine update over de SmartCirculair competitie. Goed nieuws! De 

finale gaat nog steeds door! Niet op de eerst geplande datum van 17 juni, maar 

verplaatst naar op of rond 7 oktober. Dit betekent niet dat wij nu heel lang 

niks te doen hebben want we moeten de fysieke opdrachten inleveren op 14 

september. De digitale ontwerpen staan nog steeds rond juni op de planning. 

De publiekscampagne start op 14 september en sluit op de finale dag om 10 

uur, dus houd onze sociale media kanalen goed in de gaten!  

Voortgang project 

Update wedstrijd 

In deze coronatijd zijn 

wij nog druk bezig. 

Voor school maar ook 

voor SMARTCirculair. 

Zo hebben wij net voor 

deze tijd ons ontwerp 

afgerond. Dit is een 

bunker, het informatie-

centrum. Hier kunnen 

schoolklassen komen of 

er kan gesport worden. 

In de container erachter 

is er een mogelijkheid 

om te sporten. Dit is 

ook een onderdeel van 

het bootcamp terrein.  
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ROC van Twente 

Lansinkseweg 28A 

7553AE Hengelo 

Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrieven hebben wij 

2 studenten geïnterviewd, Niek Lensen en Kelly Lie-

fers.  

Ik ben Niek Lensen en ik ben 18 jaar. Ik heb voor deze 
opleiding gekozen omdat de bouw mij al mijn hele leven 
aanspreekt. Het zien van vreemde en aparte gebouwen fas-
cineerde mij en daarom heb ik er voor gekozen om deze 
richting te kiezen. Die nieuwsgierigheid heeft mij ook tot 
dit project geleid. Het leren over duurzaamheid is heel inte-
ressant helemaal omdat je er niet zo snel mee in aanmer-
king komt om samen te werken met bedrijven en dat de 
ideeën die je bedenkt ook daadwerkelijk uitkomen. Zo ben 
ik nu bezig met het ontwerpen van een zo duurzaam moge-
lijk gebouw dit doe ik natuurlijk wel samen met mijn mede 
projectgenoten. Van het samenwerken met andere oplei-
ding leer ik misschien nog wel het meest en dat maakt dit 
project zo interessant. 

Ik ben Kelly Liefers en ik volg de opleiding interieuradvi-
seur, ik heb deze opleiding gekozen omdat ik het altijd al 
leuk vond om mijn kamer her in te richten. 
Ik ben in dit project gekomen omdat ze elke klas langs gin-
gen om het uit te leggen wat het inhield. Het leek me toen 
heel leuk om mee te doen met een “echt” project!!  
Mijn functie in deze groep is dat ik me bezig houd (samen 
met de andere interieuradviseurs) met het inrichting van de 
brasserie , en daarvoor moodboard maken etc. 
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De komende maanden ontwer-

pen en bouwen wij een multi-

functioneel centrum, hier kun-

nen wij schoolklassen ontvan-

gen en achter dit centrum 

komt er een bootcampterrein;  

het wordt ook een ruimte waar 

de werknemers op de vrijdag-

middag 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.  

Onze studenten De opdracht 

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! 
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