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1. VOORWOORD  
 

Gemeente Rotterdam heeft het Keilepand verkocht aan de vertegenwoordigers van het 

KeileCollectief. 

Het pand in Merwe-Vierhavens (M4H) stamt uit 1930 en wordt door de kopers duurzaam 

ontwikkeld tot een plek voor kennisdeling en ontmoeting.  

In het Keilepand zijn verschillende bedrijven gehuisvest zoals; GROUP A, SANT Interiors, Woodwave, 

Bekkering Adams architecten, De Urbanisten, HP-architecten, NIEMAN De Raadgevende Ingenieurs, 

Brandsing Meubelmakers, Rechtstreex, en Bolder Neoliet. 

In dit semester zullen wij als bouwkunde studenten werken aan een BIM-project waarin SMART 

Circulair zal worden toegepast. 

Hierin is het de bedoeling dat we strategisch zullen nadenken over de bouwmaterialen die zullen 

worden toegepast. Hierop volgend beschrijven wij onze resultaten     
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2. INLEIDING 
 

Natuur inclusief bouwen, het is een mooi idee om steden gezonder en aantrekkelijker te maken.  

Groen en natuur inclusief bouwen wordt vooral gezien als een bijdrage aan het creëren van een 

aangename en welvarende stad.  

Veel inwoners genieten van natuur in de stad.  

Voor jong en oud betekent het contact met de natuur een bijdrage aan hun fysieke en mentale 

ontwikkeling. 

Ook zorgt natuur in de stad vooral bij het verminderen van hittestress, daarbij ook voor het 

regenwater beheer en de biodiversiteit van de stad.  

Tijdens het ontwikkelen van het idee wat wij hebben opgesteld voor het Keilepand, hebben wij 

vooral gekeken naar verschillende manieren waarop wij het monumentale pand kunnen omtoveren 

tot een pand wat meedraagt aan de circulariteit en de natuur. 

In dit rapportage zal gebruik gemaakt worden van een puntensysteem.  

Het puntensysteem zal verder worden toegelicht in de volgende paragraaf van het rapportage.  
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3. TOELICHTING VAN PUNTENSYSTEEM  
 

Het puntensysteem is een manier om te waarborgen dat de natuur samen wordt gebracht met het 

bouwen van een nieuw project of een renovatie.  

Dit is zodanig opgesteld dat er naar de algemene natuur aspecten worden gekeken en hoe je het 

beste de natuur kan betrekken in het project.  

Dit puntensysteem is bedacht zodat de creativiteit en keuzevrijheid van architecten en ontwikkelaars 

te waarborgen. 

Het puntensysteem werkt als volgt;  

1. De ligging in de stad (woonwijk, bedrijventerrein, historisch centrum, hoog stedelijk gebied) 

bepaalt de specifieke lijst met maatregelen.  

2. De omvang van het project bepaalt het te behalen aantal punten.  

Zo wordt de omvang project bepaalt: zie onderstaande tabel 

Omvang project  Footprint  Hoogte  

Kleinschalig project  < 500 m2 En < 15 m 

Middelgroot project  <2000 m2 En/of 15-30 m 

Grootschalig project  > 2000 m2 En/of > 30 m  

 

Ook is er van tevoren afgesteld hoeveel punten een bepaald bouwproject moet hebben.  

Zie onderstaande tabel.  

 Kleinschalig project  Middelgroot project  Grootschalig project  

Gevel / dak gebouw  2 punten  4 punten  6 punten  

Verblijven in gebouw 1 punt  3 punten  4 punten  

Omgeving gebouw  2 punten  4 punten  6 punten  

 

Het Keilepand is in totaal 14.500 m2.  

Dit betekend dus volgens tabel 1 dat we te maken hebben met een grootschalig project.  

In totaal zullen alle punten bij elkaar moeten worden opgeteld.  

De conclusie die wij hieruit kunnen halen is dat ons concept voor het Keilepand moet                           

voldoen aan Gevel/dak gebouw en omgeving gebouw minimaal 12 punten.  

Het puntensysteem is voor ons geïntroduceerd door te stedenbouwkundige mevrouw Stelloo.  

Hierdoor zijn wij meer oplettend geweest over hoe wij ons idee zo veel mogelijk natuur inclusief 

kunnen ontwikkelen. 
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4. PUNTENSYSTEEM   
 

. 
PUNTEN  

. 
LOCATIE  

. 
MAATREGEL  

1 Gevel/dak  Geveltuin 

1 Gevel/dak Geen lichtuitstraling vanuit gebouw  

1 Gevel/dak Groen dak met sedum (> 5-7 cm) 

2 Gevel/dak Groen dak met sedum, grassen, kruiden (7-15 cm) 

3 Gevel/dak Groen dak met (sedum) grassen, kruiden, dwergheesters en struiken 

(15-30 cm) 

4 Gevel/dak Groen dak met (grassen), kruiden, dwergheesters en struiken (30-50 

cm) 

4 Gevel/dak Groen dak met kruiden, dwergheesters, struiken en bomen (>50 cm) 

2 Gevel/dak Gevelgroen.  

1 Verblijf  Insectenstenen. 

1 Verblijf Nestkasten voor huismus bij groene tuinen en pleinen. 

1 Verblijf Nestplaatsen voor gierzwaluwen. 

1 Verblijf Nestplaatsen voor zwarte roodstaart. 

1 Verblijf Nestkast slechtvalk. 

1 Verblijf Winterverblijfplaats voor vleermuizen.  

1 Omgeving Geen buitenverlichting bij groen. 

1 Omgeving Cluster van 3 inheemse bomen. 

1 Omgeving Cluster van inheemse struiken 50 m2. 

1 Omgeving Groene tuin met aansluiting op ecolog structuur  

1 Omgeving Insectenhotel . 

1 Omgeving Voor vlinders geschikte struiken. 

1 Omgeving Droog bloemrijk grasland >10 m2. 

2 Omgeving Natuurlijke haag >25 m. 

2 Omgeving Natuurlijke verharding 25% areaal. 

2 Omgeving Boomgaard met > 10 fruitbomen. 

2 Omgeving Grasland met inheemse bloemenmengsel. 

2 Omgeving Groen >25% ongebouwd areaal. 

2 Omgeving Zoomvegetatie langs perceelranden. 

3 Omgeving Pocketpark (minipark). 

2 Omgeving Rij van >10 inheemse bomen (zo mogelijk gemixt) 

2 Omgeving Natuurvriendelijke of drijvende oever >10 m 
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5. VOEDSELTUIN  
  

Er zijn meer dan 3000 mensen die gebruik maken van 

de voedselbank. Deze mensen zijn om financiële 

redenen niet in staat om zich van voedsel te voorzien. 

Het zelf kunnen verbouwen van voedsel is een 

vaardigheid die mensen in staat stelt om een grotere 

autonomie op te bouwen. 

Voedsel is een zeer belangrijke behoefte van de mens. 

Er is veel behoefte aan voedsel afkomstig uit duurzame 

teelt en er zijn veel argumenten om voedsel uit 

duurzame teelt te consumeren. 

In het ontwerp en de beplanting van de tuin volgen we 

de principes van Perm cultuur.  Het staat garant voor 

een duurzaam en functioneel ecologisch systeem, 

waarbij een win-win situatie voor mens en natuur 

wordt gecreëerd. Het voedsel dat we verbouwen is puur 

biologisch. Onbespoten en zonder kunstmest dus. 

Contact met de natuur en kennis van voedingsstoffen en 

de samenhang tussen consumptie en gezondheid zijn 

zaken die het functioneren van mensen kunnen 

bevorderen. 

Natuur brengt mensen samen, geeft rust en inspiratie. 

Autonomie  

& Financiën 

Voedsel 
& Levensbehoefte  

Perm cultuur  
& Biologisch   

Kennis  
& Functioneren  

Natuur  
& Gevoel 
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6.  WAT IS EEN PERM CULTUUR ? 
 

Onze voedseltuin is geen gewone tuin, maar één waarbij  de samenwerking tussen mens en natuur 

centraal staat. Doel is om een tuin te ontwikkelen die zichzelf kan onderhouden. Er wordt geen 

gebruik gemaakt van kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen en er is plaats voor een grote 

verscheidenheid aan gewassen en organismen. De mogelijkheden van de grond wordt optimaal 

benut en dit komt ook het dierenleven (vogels, insecten, bodemleven, kleinere zoogdieren) ten 

goede. In deze blije natuur is de opbrengst voor de mens maximaal. De oogst bestaat niet alleen uit 

groenten en fruit, maar ook uit (geneeskrachtige) kruiden. 

1. EEN OPTIMAAL WERKEND ECOSYSTEEM 
Perm cultuur werkt samen met de natuur in plaats van deze te manipuleren. 

In een tuinontwerp wordt gestreefd naar een duurzame plaatsing van elementen binnen de 

context van een optimaal werkend ecosysteem. In dit systeem ondersteunt ieder element 

meerdere functies. 

2. DUURZAME ONTWIKKELING VAN MENS EN TUIN 
Samenwerking tussen mens en natuur staat centraal. 

De intensieve betrokkenheid van de medewerker creëert zowel een gezonde eetbare tuin, als 

ook een gezonde kijk op zichzelf als waardevol persoon in de samenleving. Beiden staan garant 

voor een duurzame ontwikkeling. 

3. SOCIALE EN NATUURLIJKE PROCESSEN 

Perm cultuur richt zich in eerste instantie op het ecosysteem en de processen in 

de natuur. Ze is als praktische filosofie interessant en effectief als het gaat om het 

vinden van je eigen plek in een samenleving. Perm cultuur en het werken op de 

Voedseltuin zijn als de maatschappij. Het aanleggen en ontwikkelen van de tuin is 

een doorlopend proces van observatie, logica, kennis opdoen, ervaren, falen en 

bijslijpen, net als in het leven. 

De Perm cultuur beschouwt de sociale processen als analoog aan de natuurlijke 

processen. 

4. HELP MENSEN ZICHZELF TE HELPEN 

De stichting Voedseltuin Rotterdam wil benadrukken dat zowel de mens als de 

natuur centraal staan in het project. De mens is onlosmakelijk verbonden met zijn 

omgeving. Wij willen mensen helpen zichzelf te helpen en elkaar te helpen, 

waardoor ze ook hun omgeving kunnen gaan helpen.  
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7. VOEDSELTUIN FOTO’S  
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9. NESTELGELEGENHEDEN  
 

In het idee voor het Keilepand en de 

omgeving hebben wij ons de volgende vraag 

gesteld: 

‘Hoe kunnen wij de natuur hiermee een 

plaats geven om te leven en voort te 

planten?’  

Het antwoord daarop is dat wij verschillende 

mogelijkheden zullen geven voor de insecten 

en andere diertjes om zich in alle rust en 

veiligheid kunnen voortplanten. 

Denk hierbij aan het volgende;  

1. Insectenstenen 

2. Nestkasten voor huismussen en andere 

gevogelte  

3. Nestplaatsen voor gierzwaluwen  

4. Nestplaatsen voor zwarte roodstaart  

5. Insectenhotels plaatsen  
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10. DIEREN IN DE TUIN   
 

BIJEN  

Naast het opkweken van groente en fruit op de 

Voedseltuin is er ook plaats voor flora en fauna 

op ons terrein. De Voedseltuin heeft 2 Bijenhotels 

geplaatst om bijen een droge en windvrije ruimte 

te bieden. Bijen zorgen voor de bestuiving van 

bloemen en planten. Op diverse plaatsen zijn ook 

vogelhuisjes geplaatst. Mens en dier kunnen zo 

profiteren van ons ambitieuze project. 

VOGELS  

Maar wat voor vogels komen er nu eigenlijk voor op het voormalige haventerrein aan 

de Keilestraat?  

De meest voorkomende vogels komen ook in uw eigen tuin voor zoals de Houtduif, 

Spreeuw, Kraai, Kauw en Ekster. Enkele weken geleden hebben we ook de grijze 

Kwikstaart gesignaleerd. Een schuw, maar razendsnel vogeltje. 

De vogel die het meest gespot word op de tuin is echter de Zwarte Roodstaart  
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11. BRONVERMELDING  
 

https://www.google.com/search?q=bumble+bee+png&tbm=isch&nfpr=1&hl=nl&sa=X&ved=2ah

UKEwikx8fr4eDrAhWX7qQKHQI9CCEQvgV6BAgBECM&biw=1381&bih=686#imgrc=BYPQeBxnI0

Dr3M 

http://www.tuinsmakelijk.nl/moestuin/ 

https://permacultuuronderwijs.nl/permacultuur-in-je-moestuin/ 

https://www.voedseltuin.com/ons-werk/fotos/ 

https://www.google.com/search?q=nestplaatsen+voor+gierzwaluw&tbm=isch&ved=2ahUKEwirke

qR3-DrAhWHgaQKHVWcD5cQ2-

cCegQIABAA&oq=nestplaatsen+voor+gierzwaluw&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJ1CpgQdYiKQHY

IqlB2gAcAB4AIABQIgBlwWSAQIxMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=LT1b

X-vGCoeDkgXVuL64CQ&bih=686&biw=1396#imgrc=zrOAeeE5T2bhlM 
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