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Voorwoord
Wij zijn het studententeam van het ROC van Twente. Wij hebben de uitdagende ontwerpopdracht
gekregen om het nieuwe Marktplein in Hengelo zo circulair mogelijk te ontwerpen, zodat het een
gezellig ontmoetingsplein voor de bewoners uit de stad wordt. Daarnaast is het natuurlijk ook
circulair ontworpen.
Onze opdrachtgever is de gemeente Hengelo en wij worden bijgestaan door landschapsarchitect
Wim Voogt van Okra landschapsarchitectuur.
Ons studententeam bestaat uit studenten bouwkunde, infra, installatie en communicatie.

bouw studenten:
-

Bram schrap
Elif Ketenci
Jim Ledderhof
Kelsey Koers
Laura Veenstra
Maria Danho
Steijn Luijerink
Tamimoe lawani

Infra studenten
-

Max van Egmond
Noah Riemersma
Ralph Laurens
Jorrit Mulder
Jelle Kemperman

Installatie
-

Benicio Hoentjen
Dwight Heinink
Kevin lindeman

Communicatie
-

Pepijn Wuner Wewengkan
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Stalen constructie Marktplein
Vanuit de architect hebben wij een ontwerp gekregen dat wij realistisch moesten maken. Daarnaast
is het onze taak om dat zo duurzaam mogelijk te doen. Zie hieronder het ontwerp van de architect.

We zijn gaan onderzoeken op welke manier we deze constructie konden maken met een zo groot
mogelijke overspanning. Op het gebied van hergebruik hebben we ervoor gekozen om IPE kolommen
te gaan gebruiken die op dit moment bij Kamphuis in Tubbergen liggen. Voor de liggers aan de
bovenkant hebben we besloten dat we IPE liggers gaan gebruiken. Ook deze liggen bij Kamphuis in
Tubbergen. Zie hieronder ons ontwerp:

De volgende uitdaging was het maken van een zo groot mogelijke overspanning. Voor de liggers die
wij gebruiken is een overspanning van rond de 7,5m realistisch. Om de overspanning zo groot
mogelijk te maken gebruiken we windverbanden in de constructie en zorgen we ervoor dat er
tegengewicht is bij de plekken waar de overspanning het grootst is.
4

Zoals op de bovenstaande tekening aangegeven maken de overstekken gebruik van de
tegengewichten die ze krijgen doordat de stalen liggers doorlopen. Hieronder is te zien waar de
windverbanden zich bevinden.

Op deze manier is het maximale overstek zo groot mogelijk. Een constructeur zal moeten bepalen
hoe groot alles precies kan zijn, maar wij gaan ervan uit dat wat wij hebben neergezet haalbaar is in
overstek en stevigheid van de constructie.
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Staalconstructie Marktplein
Oude stalen kolommen en stalen liggers van Kamphuis in Tubbergen (ov) gebruiken we bij
omgekeerd bouwen. De fundering van het staal is van beton grondstoffen voor beton en cement zijn
in Nederland en veel andere landen onbeperkt beschikbaar: zand, grind, klei en kalksteen. In
Nederland wordt zand en grind alleen gewonnen bij het creëren van nieuwe natuur of om een rivier
meer ruimte te geven. Er is dus sprake van maatschappelijke meerwaarde.

Staal in roestkleur
Roest is één van de meest bekende vormen van corrosie. Roest is aantasting van metaal doordat het
reageert op een combinatie van water en zuurstof. In het geval van ijzer ontstaat er dan ijzeroxide.
Daarom wordt roesten ook vaak oxideren genoemd. Roest wordt doorgaans als negatief effect op
metaal ervaren, omdat het de sterkte en het volume van metaal beïnvloedt. Maar het kan ook mooi
zijn. We willen graag dit effect creëren op het Marktplein.

Omdat staal een legering is van ijzer en
koolstof, zijn de verschijnselen die
optreden bij oxidatie vergelijkbaar met dat
van ijzer. Het roesten van staal hoeft niet
direct nadelig te zijn. Door het creëren van
een oxidelaag om staal heen, wordt de
binnenste structuur beschermd tegen
zuurstof, wat het oxidatieproces sterk
vertraagt. Dit type staal wordt ook wel
Cortenstaal genoemd en kent vele
toepassingen in constructies, offshore,
kunst en als zeecontainers. Wij gaan dit
gebruiken om onze kollommen en balken
een roestlook te geven.
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Cortenstaal Twente
We hebben contact gehad met Cortenstaal Twente om wat informatie op te vragen: we hebben te
horen gekregen dat cortenstaal een combinatie is van meerdere legeringen, bestaande uit ijzer
waaraan toegevoegd koper, fosfor, silicium, nikkel en chroom. Dit staal geeft de gewenste roestige
kleur en behoudt de sterkteklasse van 350 n/mm2. Hij heeft verder aangegeven dat het lastig is om
een bestaande kolom de gewenste roestkleur te geven. Als je een kolom wil laten roesten tot de
gewenste kleur gaat dit ten koste van de sterkteklasse. De vraag is of er een mogelijkheid is om toch
de tweedehands staalprofielen tot een gewenste kleur te krijgen.

Bestaande staal opnieuw spuiten
Het staal dat we nu hebben gevonden bij Kamphuis bestaat uit een grondlaag menie. IJzermenie is
een grondverf voor met name staalconstructies om corrosie tegen te gaan. De kleur is roodbruin.
Naast corrosiewering sluit de verf het object goed af.
We willen deze balken opnieuw behandelen met ijzermenie. Dit kan als grondverf toegepast worden
op staal, mits het staal goed ontdaan is van roest. Er zijn alternatieven voor ijzermenie
zoals loodmenie, loodvrije menie en epoxyprimer. Deze alternatieven bieden veelal een betere
corrosiebescherming dan ijzermenie. Om economische redenen kan ijzermenie een juiste keuze zijn,
afhankelijk van de verfbelasting. Daarom hebben veel staalconstructies, die niet intensief in contact
komen met water, de typische roodbruine kleur van ijzermenie.
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Aanrijbeveiliging

Gebruik van cortenstaal rond de stalen kolom.
Deze bakken zijn gevuld met zand en bloemen
om te zorgen dat er geen verkeer tegenaan
kan rijden. Verder zie je in dit ontwerp
zitvlakken van hardhout. Dit is natuurlijk
circulair te krijgen.
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Verder hebben we dit
ontwerp dat volledig
bestaat uit gebruikte
stoeptegels. Volledig
hergebruikte materialen
dus.
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Zonnepanelen
In ons ontwerp van het Marktplein willen wij zonnepanelen toepassen. Als eerste hebben we
algemene informatie gezocht over zonnepanelen. Hiervan hebben we een overzicht gemaakt, dit is
te vinden in bijlage 1.

Wij hebben als idee om de zonnepanelen toe te passen op de stalen constructie op het Marktplein.
Dit staat hoog, dus een goede positie. In bijlage 2 hebben wij dit plan verder uitgewerkt in een kort
verslag.

Daarnaast hebben we gekeken of het mogelijk is om het gehele loopoppervlak te bedekken met
zonnepanelen. De studenten van elektrotechniek hebben gekeken of dit mogelijk is en is een kort
verslag gezet. Deze is te vinden in bijlage 3.
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Rooftopbar
Vanuit de architect hadden we een ontwerp gekregen van hun idee voor een rooftop bar. Aan ons de
taak om deze aan te passen naar een realistisch ontwerp. Hieronder het idee van de architect.

In het verslag van de stalen omheining kan je zien hoe de constructie van de stalen omheining in
elkaar steekt. Door die constructie moest het ontwerp aangepast worden omdat de stalen liggers
door moeten lopen waar nu een gat zit.
Om de rooftopbar alsnog plaats te geven hebben we besloten de rooftopbar bovenop de stalen
constructie neer te zetten. Dat heeft niet alleen als voordeel dat de stalen liggers door kunnen lopen,
het geldt ook nog eens als extra tegengewicht voor het overstek dat er naast zit. Het grote overstek
was één van de grote wensen van de opdrachtgever. Hieronder is ons ontwerp van de rooftopbar te
zien:
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Een ander voordeel is dat doordat de rooftopbar nu iets hoger ligt je mooi over het plein en/of de
omliggende straten kunt kijken. De constructie van de rooftopbar bestaat uit een houten balklaag
met daarbovenop gewoon houten planken. De constructie rust zoals eerder vermeld op de stalen
constructie die er al staat. Hieronder nog een foto voor de sfeerimpressie.

Zie ook het filmpje.
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Brinktoren
Materiaal
Spiltrap (Zink)

Beveiliging
Optie 1

Optie 2
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Platform

Draagvermogen 3800KG
HXBXD/ 50x3600x1100

Randbeveiliging
Glas balkon + RVS railing

Recycling
Door middel van staal kunnen we dat hergebruiken of gebruikt staal materiaal gebruiken.
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Zonnepanelen bovenste deel brinktoren 22 M
We willen het bovenste gedeelte gebruiken om energie mee op te wekken, wat uitstekend kan.
Daarvoor willen we rond om de toren zonnepanelen plaatsen.

Hoeveel panelen kunnen erop: 200+Wat levert het Kwaliteit Vermogen: 100740 Kwh per jaar.
Nog een optie is windturbine plaatsen op de toren die 360 graden mee kan draaien en de wind
energie om kan zetten.
Stel je voor dat je het plaatje hieronder in schaal verkleint zodat het precies op de toren past in
verhouding. Dan zou je dus heel effectief energie kunnen opwekken door middel van zo’n systeem:
hoe ideaal zou dat zijn!
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Communicatie
Voor de communicatie hebben wij hulp gehad met het benaderen van bedrijven. Wij hebben veel
verschillende bedrijven benaderd zoals:
-

Gemeente Hengelo
Kamphuis
Heijmans
Royal HasKoning
Rockwool

Daarnaast zijn er ook verschillende social media kanalen opgezet. Onder andere:
-

Instagram
Facebook
LinkedIn

Onze accounts heten SMART Circulair Hengelo. Hier laten we zien wat we hebben gedaan voor het
project en allerlei verschillende gastlessen.
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Bijlage

1. Verslag overzicht zonnepanelen
2. Verslag toepassen zonnepanelen Marktplein
3. Verslag zonnepanelen Elektrotechniek
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Bijlage 1: Overzicht zonnepanelen
Verschillende PV systemen
We kennen 2 typen PV systemen:
• Netgekoppelde PV systemen
• Off grid PV systemen
Netgekoppelde PV systemen
PV systemen, ofwel zonnepaneleninstallaties worden in Nederland over het algemeen aangesloten
op het net. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een omvormer omdat we in huis gebruikmaken van
wisselstroom en de PV panelen daarentegen gelijkstroom opwekken. Op het moment dat de
zonnepanelen geen stroom opwekken, betrekken we stroom van het net. Op momenten dat het
zonnig is en er minder verbruik is dan de opwekking, dan leveren we terug aan het net.
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‘Off grid’ PV systemen
Off grid systemen werken los van het net. Men gebruikt hierbij een accu waarin de opgewekte
stroom wordt opgeslagen. Ze worden vaak gebruikt voor de wat kleinere toepassingen zoals een
caravan, boot of tuinhuisje.

Kosten van PV panelen
De kosten van PV panelen is van vele factoren afhankelijk. Allereerst hebben ze een bepaalde
capaciteit die uit wordt gedrukt in Wattpiek. Over het algemeen geldt dat hoe hoger de capaciteit is,
hoe hoger de kosten van PV panelen zijn. Om een idee te krijgen wat die capaciteit betekent is er
voor Nederland een stelregel dat 1 Wattpiek over een heel jaar ongeveer 0,9 kilowattuur (kWh)
levert. Een PV paneel heeft heden ten dage een capaciteit tussen 270 en 375 Wattpiek. Het betekent
dat er ongeveer 10 to 14 PV panelen nodig zijn om het verbruik van een gemiddeld huishouden te
kunnen opwekken. De kosten voor gehele installatie met PV panelen liggen over het algemeen
tussen € 1,00 en € 1,50 per Wattpiek. Voor een gemiddelde huishouden betekent dit een bedrag van
circa € 4.000 tot € 6.000.
Soorten PV panelen
PV panelen zijn er pakweg in 3 varianten:
o
o
o

Monokristallijne PV panelen
Poly kristallijne PV panelen
Dunne film PV panelen

Wil je mooie zwarte panelen dan heb je een keuze voor monkristallijne of dunne film panelen. De
polykristallijne panelen hebben een blauwe kleur en worden als minder mooi beschouwd. Zwarte
varianten zijn wel iets duurder.
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Monokristallijn zonnepanelen
Monokristallijn zonnepanelen kun je doorgaans herkennen aan de zwarte kleur en doordat ze vaak
uit kleine vierkantjes bestaan. Deze zonnepanelen hebben een relatief hoog rendement per
vierkante meter. Ze kunnen een rendement halen van 17 procent. Zelfs na tien jaar is het
vermogensbehoud nog 92 procent en na 25 jaar ligt dit op 82 procent. Deze zonnepanelen gaan dus
lang mee. De kosten voor Monokristallijn panelen zijn hoger doordat er is een speciaal
productieproces nodig is om de zonnecellen voor monokristallijn zonnepanelen te produceren.
Polykristallijn zonnepanelen
Polykristallijn zonnepanelen herken je meestal aan de blauwe kleur. Het rendement ligt lager dan bij
de monokristallijn zonnepanelen, zo'n 15 procent minder. Het vermogensbehoud ligt na tien jaar op
90 procent en na 25 jaar op 80 procent. Dat is dus lager dan bij monokristallijn zonnepanelen, maar
de aanschafprijs is dan ook lager.
Verschil tussen monokristallijn en polykristallijn
Zowel monokristallijn als polykristallijn wordt gemaakt van de grondstof silicium. Het verschil zit in de
afwerking van het kristal silicium. Bij een polykristallijn zonnepaneel wordt deze grondstof niet
bewerkt na het stollingsproces en bij een monokristallijn zonnepaneel wel. De kristallen worden dan
nog allemaal in dezelfde richting gelegd. Hierdoor genereert deze zonnepaneel meer energie.
Daardoor is het productieproces intensiever en levert de paneel een hoger rendement op. Dat
veroorzaakt ook weer een prijsstijging.
Voor grotere oppervlakken wordt vaak aangeraden om polykristallijn zonnepanelen te plaatsen. De
investering is dan aanzienlijk minder dan bij monokristallijn zonnepanelen. Voor kleinere
oppervlakken is een monokristallijn zonnepaneel vaak de beste keuze, omdat je bij dit type een
relatief hoog rendement krijgt uit een klein oppervlak.
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Amorf silicium (ASi) of dunne-film zonnepanelen
Behalve kristallijne panelen zijn er ook steeds meer zogenaamde dunne-film panelen verkrijgbaar.
Deze bevatten doorgaans amorf silicium, welke in een zeer dunne laag (minder dan 1 Âµm) als een
soort laminaat worden geplaatst. Door deze dunne laag zijn sommige soorten ASi-panelen ook in
buigzame vorm te vinden. Soms worden deze panelen ook van andere materialen zoals CdTe
(Cadmium-Telluride) of CIGS (Copper-Indium-Gallium-Selenide) gemaakt.
Traditionele zonnecellen gebaseerd op silicium-wafels hebben een relatief complex productieproces
en zijn dus vrij duur om te maken. Dunne-film zonnecellen gebaseerd op andere materialen zijn
ondanks de hogere materiaalkosten een stuk eenvoudiger te maken.
Rendement
Een amorf zonnepaneel heeft een relatief laag rendement (6% tot 10%), maar zijn hierdoor zo'n 20%
goedkoper in de aanschaf dan kristallijne panelen. Op dit moment wordt deze soort vooral op
kleinere schaal toegepast, zoals in horloges en rekenmachines. Voor het opwekken van energie in
een woning wordt deze variant minder gebruikt dan de monokristallijn en polykristallijn
zonnepanelen, omdat je relatief grote panelen moet hebben om voldoende energie op te wekken.
Wanneer je echter voldoende ruimte hebt, kan het gezien de lagere aanschafwaarde toch interessant
zijn om amorfe panelen op je dak te monteren.
CIS, CIGS, CIGSe of CIGSSe-panelen
Het CIGS-paneel is een veelbelovende nieuwe soort amorfe zonnepanelen. CIGS staat voor Copper
Indium Gallium Selenide. CIGS cellen hebben in het laboratorium al een efficiëntie van rond de 20%
bereikt. Dit type panelen bestaat uit verschillende metalen zoals koper, indium en selenium. Het
rendement ligt hoger dan traditionele amorfe zonnepanelen doordat de verschillende stoffen op
verschillende golflengtes licht reageren.
Deze panelen zijn op dit moment een stuk duurder dan gewone dunne film-zonnepanelen en
kristallijnpanelen, maar worden naar verwachting in de toekomst goedkoper. Net als andere amorfe
panelen doen ze het ook goed bij weinig licht en hogere temperaturen.
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Verschillen tussen soorten zonnepanelen
In de vergelijkingstabel hieronder vind je de belangrijkste verschillen tussen de soorten
zonnepanelen nog eens op een rijtje.
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Bijlage 2: Verslag toepassen zonnepanelen Marktplein
Inleiding
Van het project SMARTCirculair, hebben wij de opdracht gekregen om een verslag te maken over
zonnepanelen.
Wij willen op het Marktplein zonnepanelen toepassen. Het liefst een met een megahoog rendement.
Er bestaan talloze zonnepanelen maar wij zoeken naar een die goed past in dit ontwerp qua
duurzaamheid, compactheid en financieel.
In dit verslag kun je lezen over het beste zonnepaneel dat wij hebben uitgezocht en waarvan wij
denken dat die het best past op het Marktplein. Je kunt in dit verslag alle details terugvinden van het
zonnepaneel. Denk hierbij aan het gewicht, de opbrengst (rendement), kosten en nog meer.
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Stalen frame
Wij hadden als idee om de zonnepanelen toe te passen aan het stalen frame op het Marktplein. Dit
staat hoog, dus een goede positie. Ook valt het zo min mogelijk op bij het toepassen aan het stalen
frame.
Om te weten hoeveel zonnepanelen we nodig hebben, moeten wij eerst weten hoeveel vierkante
meter er aan het stalen frame is. Ook moeten wij weten welke kolommen toegepast worden.
Uit de gegevens die wij hebben gekregen, weten wij dat ‘IPE240’ wordt toegepast voor het stalen
frame. Dit is belangrijk voor het gewicht van de zonnepanelen.
Op de volgende pagina volgen er een aantal foto’s uit Sketchup van het stalen frame.
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Hier een totaaloverzicht van het stalen frame

Op de afbeelding hieronder kun je de afmetingen bekijken van het stalen frame. Dit
is nodig om te kunnen weten hoeveel zonnepanelen wij kunnen toepassen.
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Uniek en revolutionair
PIXASOLAR is een gevelbekleding en een zonnepaneel in één. Het is hiermee de eerste
gepatenteerde zonnegevel in de wereld die direct geld oplevert. Ideaal voor wie op zoek is naar een
manier om zonnepanelen te integreren in een project zonder toe te geven aan ontwerpvrijheid,
esthetiek of architectuur.
Je hebt de keuze uit diverse kleuren en afwerkingen. Wil je iets unieks? Dan heb je de mogelijkheid
om de panelen volledig naar eigen ontwerp te laten ontwikkelen.
Bekijk de volgende afbeeldingen voor de toepassing van de PIXASOLAR zonnepanelen:
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HET PANEEL

Lengte

variabel tussen 600mm - 2400mm
(in veelvouden van 300mm)

Breedte

variabel tussen 600mm - 1200mm
(in veelvouden van 300mm)

Gewicht

28 kg/m² (5+5mm)

Glas voorzijde

3mm - 10mm gehard glas

Glas achterzijde

3mm - 10mm gehard glas

Kleuring / textuur

keramische inkjet print aan de binnenzijde van voorglas

Inkapseling

PVB film

Randafwerking

thermische dichting

Structuur

randloos (zonder frame)

DE TECHNIEK

Type

Mono c-Si zonnecel

Vermogen

100 - 150 Wp/m²
afhankelijk van kleur of print

Werktempratuur

-40°C tot +85°C

Aansluiting

IP67 / IP68 aan achterzijde

Kabels / stekkers

4mm² / Originele MC4

Garantie

10 jaar fabrieksgarantie
30 jaar lineaire vermogensgarantie tot 80%

Temp Coëfficiënt

VOC
- 0.30 %/K

Isc
+ 0.039 %/K
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Power
- 0.41 %/K

Bijlage 3: verslag zonnepanelen elektrotechniek
Het loop oppervlak van het Marktplein
Wij hebben bedacht dat het gehele loop oppervlak bedekt wordt met zonnepanelen. De grond wordt
eruit gehaald en wordt bedekt met zonnepanelen. Daarover heen komt een stevige glas laag op die
krasvrij is! Ons leek het ook gaaf om verlichting tussen de panelen te maken, als je dan ‘s avonds over
het plein loopt is het hele plein verlicht. Wij denken dat dat ook goed is voor het toerisme
Dat ziet er ongeveer zo uit:

Een leerling van bouwkunde heeft voor ons het loopoppervlak berekend van de plattegrond.
Daar kwamen we op: (loopoppervlak is) 388 m2 loopoppervlak.
We gaan bekijken hoeveel zonnepanelen we er kwijt kunnen en hoeveel vermogen het opbrengt per
jaar. Ook kijken we hoeveel geld we krijgen (stel we leveren het terug aan het net).
Gemiddelde oppervlakte van 1 paneel: 1,5 bij 1,0
= 1,5 m2
Zo'n zonnepaneel bestaat uit 60 zonnecellen, in 6 rijen van 10.
Het vermogen van 10 zonnepanelen is 3,250 Wp
We rekenen met een factor 0,85
we hebben 240 zonnepanelen, dus:
3250 x 2 = 6500 Wp voor 20 panelen.
6500 Wp x 12 = 78.000 Wp voor 240 zonnepanelen
We rekenen met een factor 0,85
(78000 x 0,85) = 66.3 kWh per uur
We gaan uit van 5 zonuren per dag.
66,3 kWh x 5 = 331,5 kWh per dag
331,5 kWh x 365 = 120 MW per jaar
Kosten teruglevering per Kwh zijn: 7 cent per kWH
100.740 kWh x 0,07 = € 8469,83 per jaar
Wij vinden het verstandig om dus eerst te kijken hoeveel we gaan verbruiken, omdat terugleveren
aan het net niet veel geld opbrengt.
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De Brinktoren
Voor de Brinktoren hebben we het zelfde idee: we willen graag zonnepanelen op de Brinktoren
plaatsen. De panelen zijn niemand tot last.
We hebben hiervoor ook een berekening gemaakt.
L toren = 3,580 m
B toren = 22 m
opp = 78,76 m2 per vlak
78,76 x 4 vlakken = 315,04 m2
Gemiddelde oppervlakte van 1 paneel: 1,5 bij 1,0
= 1,5 m2
Zonnepanelen per vlak.
78,76 m2 / 1,5 m2 = is ongeveer 50 panelen per vlak.
= 50 x 4 = 400 panelen voor de brinktoren
Zo'n zonnepaneel bestaat uit 60 zonnecellen, in 6 rijen van 10.
Het vermogen van 10 zonnepanelen is 3,250 Wp
We rekenen met een factor 0,85
we hebben 200 zonnepanelen, dus:
3250 x 2 = 6500 Wp voor 20 panelen.
6500 Wp x 10 = 65.000 Wp voor 200 zonnepanelen
We rekenen met een factor 0,85
(65000 x 0,85) = 55.25 kWh per uur
We gaan uit van 5 zonuren per dag.
55,25 kWh x 5 = 276 kWh per dag
276 kWh x 365 = 101 MW per jaar
Kosten teruglevering per Kwh zijn: 7 cent per kWH
100.740 kWh x 0,07 = € 7051,80 per jaar
Wij vinden het verstandig om dus eerst te kijken hoeveel we gaan verbruiken, omdat terugleveren
aan het net niet veel geld opbrengt.
Stel we zouden alle energie terugleveren aan het net, dus van de Brinktoren en de panelen die op
het Marktplein liggen, dan kom je op een bedrag uit van:
€ 15.521,63 per jaar
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Infradeel
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Opvangen, bufferen en infiltreren van oppervlaktewater
Wat zijn infiltratie kratten en hoe werken ze?
Infiltratiekratten zijn ondergrondse voorzieningen voor de infiltratie van regenwater. Een
infiltratiekrat is een kunststof krat met een grote holle ruimte waarin water tijdelijk kan worden
geborgen. Om vervuiling vanuit de grond te voorkomen, worden infiltratiekratten omhuld met
geotextiel, een kunststof vliesdoek.
Een infiltratiekrat wordt onder de grond geplaatst. Door meerdere kratten te stapelen, ontstaat een
groot bufferend vermogen. Als het regent, wordt het regenwater tijdelijk opgevangen in de open
ruimte van de kratten. Vervolgens kan dit water geleidelijk wegzakken in de grond. Verder heeft een
infiltratiekrat een groot dragend vermogen, waardoor er geen vermindering is in de stedelijke
omgeving.

Grote hoeveelheden water op het Marktplein is een groeiend probleem
Het klimaat verandert en het lijkt erop dat de weersomstandigheden de komende jaren steeds
extremer zullen worden. We zullen dan waarschijnlijk ook steeds vaker te maken krijgen met
extremere neerslag in een relatief korte tijd. Het huidige Marktplein heeft dan in de toekomst niet
meer voldoende capaciteit om deze neerslag goed af te voeren. Dit resulteert dan in wateroverlast,
en om dit te voorkomen moet er meer capaciteit komen om het water op te vangen.

Welk soort kratten zijn er verkrijgbaar?
Afkoppelen
Door regenwater af te koppelen wordt het niet langer afgevoerd naar het riool, maar kan het
behouden worden op eigen terrein. Dit voorkomt overbelasting van het riool tijdens hevige
stortbuien. Na afkoppeling moet het regenwater uiteraard op een goede manier afgevoerd worden,
zodat er ook op eigen terrein geen overlast ontstaat.

Infiltreren
Door het langzaam verspreiden van regenwater in de grond ontstaat er minder wateroverlast,
daarnaast is het beter voor het grondwaterpeil. Infiltreren kan op verschillende manieren.

Hergebruiken

Regenwater hergebruiken kan heel eenvoudig met een regenton om bijvoorbeeld planten water te
geven. Verder zijn er ook mogelijkheden om water onder het maaiveld te filtreren. Denk hierbij aan
een zuiveringssysteem, opslagsysteem en pompinstallatie. Op deze manier kan neerslag opnieuw
gebruikt worden voor bijvoorbeeld de watervoorziening van marktkramen of om toiletten mee door
te spoelen in aanliggende panden.
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Bufferen
Infiltratieblokken draineren en bufferen oppervlakte- en hemelwater op milieuvriendelijke wijze. Het
natuurlijke materiaal absorbeert overtollig oppervlakte- en hemelwater met een capaciteit van 93%
van het volume. De blokken zorgen vervolgens voor geleidelijke infiltratie aan de omliggende bodem.
Door het plaatsen van de infiltratie-units ontstaat er een waterbuffer die de kans op wateroverlast
flink reduceert. Door de infiltratie wordt het grondwater op natuurlijk wijze aangevuld en wordt
verdroging voorkomen.

De voordelen van een infiltratiekrat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoge bergingscapaciteit
Licht gewicht
Milieuvriendelijke, duurzame oplossing
Snel te plaatsen
In meerdere posities te plaatsen
Meerdere prefab aansluitmogelijkheden (ø160mm)
Koppelbaar
100% Recyclebaar
Toepasbaar bij hoge en lage grondwaterstanden
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Alternatieven waterberging en infiltratie
Met het huidige klimaat is het belangrijk dat hemelwater niet verspild wordt, maar dat het
opgeslagen wordt of dat het kan infiltreren in de ondergrond. In de zomer kan door extreme hitte
een watertekort ontstaan en door hevige regenbuien is er een grote kans op wateroverlast. Wij
hebben daarom naast de infiltratiekratten onderzocht welke alternatieven eventueel toegepast
kunnen worden. Wij komen uit op de volgende oplossingen.

Waterbergingskelder/infiltratiekelder
Een waterbergingskelder is in principe een holle ruimte onder de grond waar water in opgeslagen
kan worden. Door middel van filters kan het water gezuiverd worden en eventueel worden
hergebruikt. Een infiltratiekelder is hetzelfde principe maar heeft als doel om het water te laten
infiltreren.

Waterbergende wegverharding
Een andere manier om hemelwater op te slaan en infiltreren is de waterbergende wegverharding.
Het principe van de waterbergende wegverharding is dat het water in een laag onder de verharding
wordt opgeslagen. Het water kan via een poreuze verharding of kolken in de laag onder de grond
terechtkomen, hier kan ook een buffer worden toegevoegd zodat het water schoon blijft. De berging
kan vervolgens leeglopen door infiltratie of een vertraagde afvoer naar een geschikte locatie.
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Infiltratiestroken met bovengrondse/ondergrondse opslag
Er komt een hoop groen bij op het nieuwe Marktplein. Hierdoor ontstaan er ook meer mogelijkheden
om hemelwater op te slaan of te laten infiltreren. Een voorbeeld hiervan zijn infiltratiestroken of
-bakken. Het principe hiervan is dat je een groenstrook of planten bak creëert waarin water
opgeslagen of geïnfiltreerd kan worden. Via de grond waar de plant/boom in staat, kan het water
weglopen.

DIT-riool
DIT-riool staat voor drainage infiltratie en transport riool, het riool voltooit al deze functies. Dit is
mogelijk omdat het riool 2 kanten op werkt afhankelijk van de hoogte van de grondwaterstand. Het
riool wordt namelijk aangesloten op oppervlakte water. Als de grondwaterstand hoog is zal het water
afstromen naar het oppervlakte water(drain). Dit heeft tevens een infiltrerend effect omdat de
buizen geperforeerd zijn(infiltratie). Als de grondwaterstand laag is, zal er oppervlaktewater de
andere richting op stromen waardoor een tekort aan water kan worden opgevangen (transport).
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Drukdrainage
Drukdrainage bestaat, net als een DIT-riool uit evenwijdige in de bodem aangebrachte geperforeerde
buizen, maar in dit geval komen ze via een verzamelbuis of rechtstreeks uit op een waterreservoir.
Het waterniveau in het waterreservoir kan met een pomp verhoogd worden tot boven het
waterniveau in het reservoir, of zelfs tot boven maaiveld. Dit zorgt voor meer druk op de
drainagebuizen, waardoor deze meer water af zullen geven aan de grond.

Steenwol
Een goed alternatief voor infiltratiekratten is steenwol: i.p.v. plastic kratten stop je blokken steenwol
de grond in. Door middel van leidingwerk wordt hemelwater naar het steenwol geleid. Het steenwol
absorbeert vervolgens het water en houdt dit 12-24 uur vast. Het water infiltreert vervolgens via het
steenwol terug de grond in.
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Onze aanbeveling
Van alle opties lijkt steenwol ons de beste optie voor infiltratie en waterberging op het Marktplein.
Werken met steenwol heeft namelijk de volgende voordelen:
• Hoge afwaterings- en buffercapaciteit
Steenwol elementen kunnen in zeer korte tijd 95% van hun volume aan water opnemen en hebben
een doorvoersnelheid van 200 meter per dag.
• Geen verlies van stedelijke ruimte
Steenwol heeft alle eigenschappen van steen. Auto’s kunnen bovenop het systeem parkeren zonder
dat de elementen hun vorm verliezen of aan functionaliteit inboeten. Alle stedelijke functies blijven
hierdoor gewoon gehandhaafd.
• Zelf-filtrerend
De structuur van de steenwolelementen filtert eventuele vervuiling uit het instromende water,
waardoor het systeem niet verstopt raakt. Het systeem blijft aan de onderzijde infiltreren, zelfs
zonder gebruik van geotextiel. Bovendien kunnen steenwolfiltercassettes worden toegepast voor de
invoer in het systeem of in filterputten.
• Maatwerk
De steenwolelementen zijn eenvoudig en zonder verlies van eigenschappen tijdens en na de
installatie aan te passen (zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en prestaties), zodat eventuele
leidingen of andere obstakels in de bodem geen beletsel vormen.
• Duurzaam
Steenwol is een natuurlijk materiaal (gemaakt van onder andere basalt) dat op een duurzame manier
wordt geproduceerd. Steenwol is 100% recyclebaar.
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Concept tekeningen
Na afloop van dit onderzoek zijn we begonnen met het verwerken van de verschillende zaken in de
tekeningen. Deze tekeningen maken gebruik een aantal systemen met in de hoofdrol de steenwol.
Deze staan centraal voor het bufferen en infiltreren van het regenwater in dit project. Aan dat
systeem koppelen wij de lijngoten die het oppervlaktewater van de verharding opvangen
rechtstreeks aan de steenwol. Deze buffert in dit project tot wel 490 m3 water.

Daarnaast maken wij ook gebruik van een
waterbergende fundering (bruin op de tekening).
Deze heeft doordat de fundering is gemixt met een
waterbergend zand, een bufferfunctie tot wel 10%
van zijn volume. Wij gebruiken ongeveer 1500 m3
aan fundering wat resulteert in extra 150 kuub
waterbuffer.
Het water dat in de fundering komt is afkomstig van
de daken. Deze daken met regenpijpen zijn
aangesloten op een drain (groen) en laten het water
los in de fundering.
Het water dat in de fundering en het steenwol zit, laat het water langzaam los in de ondergrond om
de waterspiegel te verhogen en om het groen en de bomen van water te voorzien. Om het water in
de lijngoten te krijgen maken we gebruik van natuurlijk afschot in de verhardingen.
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Volledige riolering

Zoals uitgelegd bij de concept tekening, is de weg op dezelfde manier opgebouwd over het gehele
project. Door de identieke opbouw is het eenvoudig om met dit werk buiten aan de slag te gaan.
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Opbouw het Marktplein
Voor het Marktplein maken we gebruik van hergebruikt materiaal en nieuw materiaal met een hoge
levensduur. De hergebruikte materialen zijn de grijze klinkers die langs de gevels liggen en de platen
die in het plein liggen. De gevelklinkers komen terug op de huidige plaats. De platen worden van het
plein verplaatst naar de straten.
De grijze stroken langs de gevels worden ingekort en de platen worden rechtstreeks verplaatst van
het midden van het plein waar ze nu liggen naar de stroken midden in de straten.
De andere materialen bestaan uit betonmaterialen. Deze worden toegepast op andere projecten en
worden gebruikt om een gedeelte van de fundering te produceren.
De nieuwe materialen zijn de lijngoten van cortenstaal: dit is staal met een lange levensduur en dit
kan gefabriceerd worden van oud staal.
De nieuwe straatbakstenen hebben een levensduur die 2 keer zo groot is als die van
betonstraatstenen. Oude steden hebben soms straatbakstenen van wel 70 jaar oud.
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Dwarsdoorsnedes van de opbouw

De bovenste dwarsdoorsnede is de bestaande situatie. Met de eerder genoemde grijze klinkers langs
de gevel. De onderste dwarsdoorsnede is de nieuwe situatie met dezelfde grijze klinkers, de
bestaande grijze platen in het midden van de doorsnede en de nieuwe straatbakstenen.
Dit alles leidt tot buffer van bijna 800 m3. De benodigde buffer is 400 m3 wat in verband staat met
een regenbui van 35 mm. Wij hebben hier ruimschoots rekening mee gehouden. Onze maatregelen
resulteren namelijk in een buffer 780 m3. Dit houdt in dat ons ontwerp bestand is tegen regenbuien
van 70mm.
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Onderzoek Terrazo-betonplaten Marktplein
Voor het onderzoek naar de Terrazo-betonplaten zijn we als groep eerst zelf naar buiten gegaan om
een aantal dingen te onderzoeken. Met onze eerste bevindingen hebben we contact gezocht met de
bedrijven die tijdens de aanleg met deze platen gemoeid waren. Zij konden ons echter alleen maar
schattingen geven van de inhoud van de platen.
Vervolgens hebben we de gemeente gevraagd of we dit in hun naam aan mochten besteden. Hier
kregen wij groen licht voor en zodoende is er een onderzoek uitgevoerd naar de staat van de
betonplaten en de wapening.
Het betononderzoek is uitgevoerd door Bejan Beton en Bouw, Martijn Hommels heeft de
uiteindelijke goedkeuring gegeven voor uitvoering. Het onderzoek is op 21-05-2021 uitgevoerd.
Dit hebben op deze dag onderzocht:
-

De afmetingen van de hele platen, deze hebben een afmeting van 1,70 m¹ x 2,50 m¹;
Bepalen wapeningsconfiguratie van de platen, met behulp van radarscan en magnetische
scan, uitgaande van het inmeten van ca. 10 platen;
Bepalen diepteligging wapening;
Bepalen hart-op-hart afstanden wapening;
Boren kernen Ø80 mm., 3 stuks;
Bepalen betondruksterkte;
Verificatie dikte van de platen;
Vrij hakken en verwijden wapeningsstaven, 3 stuks;
Bepalen staalkwaliteit;
Verificatie staaldiameter;
Bepalen betondruksterkte 3 boorkernen;
Bepalen staalkwaliteit 3 staven;

Ten tijde van het samenstellen van dit verslag, hadden wij helaas nog niet de beschikking over de
resultaten en de conclusie van het onderzoek.
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Terrazo-platen in het nieuwe ontwerp

Ons plan is om de Terrazo-platen in het nieuwe ontwerp terug laten komen in de
marktopstellingsplaatsen aan het plein. Wanneer de rapportage van het onderzoek terug is gaan wij
bekijken of we de platen kunnen hergebruiken terwijl we er dan tegelijkertijd een afwaterende
functie aan kunnen geven. Dit willen we bereiken, door net als op de onderstaande afbeeldingen een
reliëf door de platen heen te boren. Hierin plaatsen we dan een kolkje die naar een toekomstige
vijver of de watertuin leidt.
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De vijver
In het oorspronkelijke ontwerp van de architect waren een aantal blikvangers en
inrichtingselementen opgenomen die hij graag terug zou zien. Daarom zijn wij met ons ontwerp zo
dicht mogelijk bij het originele ontwerp gebleven als maar kon.

Hierboven in de afbeelding rechts het ontwerp van de architect, en links ons eigen ontwerp. Zoals te
zien zitten er in ons eigen ontwerp een aantal aanpassingen aan het originele ontwerp. Met als
meest opvallende aanpassing: het plateau aangegeven rondom de toren en de waterval die aan de
toren vastzit. De reden van deze aanpassingen zijn voor en door de stevigheid van de toren. In het
originele ontwerp is namelijk te zien dat de toren ‘los’ in het water staat. Hier hadden wij onze
twijfels over, aangezien een 40 meter hoge toren in ieder geval iets van stevigheid nodig heeft.
De waterval is iets verplaatst ten opzichte van het originele ontwerp en loopt nu eerst over het
plateau heen, wat de impressie geeft dat je eronderdoor loopt.
Verder is de rand van de vijver bij de rest van het ontwerp getrokken met de bedoeling om er een
gesloten geheel van te maken.
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Groenvoorziening aan het Marktplein
Beplanting voor de vijver
Voor de beplanting in de vijver hebben wij aan de hand van gestelde eisen een lijst gemaakt met de
volgens ons betere opties. Eén van deze eisen was dat we veel diversiteit aan planten moesten
toepassen in en rondom het wateroppervlak, daarnaast is het ook belangrijk dat de planten het
gedurende het grootste deel van het jaar groen en kleurrijk zouden blijven.
•

Equisetum japonicum, ook wel Holpijp genoemd, is een uit Azië afkomstige waterplant.
Kenmerken:

Afmetingen

potmaat 9cm

Bloemkleur

Nvt

Grondsoort

Neutraal (pH 6,5-7,5)

Standplaats

Zon , Halfschaduw

Wintergroen

Bladverliezend

Bloeiperiode

Geen bloei / onopvallend bloei

Hoogte

0,5m - 1m

Bladkleur

Groen

Winterhardheid

Volledig

•

Juncus ensifolius, ook wel Zwaardrus of Dwergrus genoemd, is een uit Noord-Amerika
afkomstige ,groenblijvende, vaste plant. Kenmerken:

Afmetingen

potmaat 17cm

Bloemkleur

Bruin , Groen

Grondsoort

Neutraal (pH 6,5-7,5)

Standplaats

Zon , Halfschaduw

Wintergroen

Volledig bladhoudend

Bloeiperiode

Juni , Juli , Augustus

Hoogte

20cm - 50cm

Bladkleur

Groen

Winterhardheid

Volledig
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•

Juncus effusus spiralis, ook wel Krulpitrus genoemd, is een volledig bladhoudende,
bijzondere vaste plant. Kenmerken:

Afmetingen

potmaat 17cm

Bloemkleur

Bruin , Groen

Grondsoort

Neutraal (pH 6,5-7,5)

Standplaats

Zon , Halfschaduw

Wintergroen

Volledig bladhoudend

Bloeiperiode

Juni , Juli , Augustus

Hoogte

20cm - 50cm

Bladkleur

Groen

Winterhardheid

Volledig

•

Fritillaria meleagris, ook wel Kievitsbloem genoemd, is een bijzonder populair bolgewas met
een mooie bloeiwijze. Kenmerken:

Afmetingen

potmaat 9cm

Bloemkleur

Paars , Roze

Grondsoort

Neutraal (pH 6,5-7,5)

Standplaats

Zon , Halfschaduw

Wintergroen

Bladverliezend

Bloeiperiode

April , Mei

Hoogte

20cm - 50cm

Bladkleur

Groen

Winterhardheid

Volledig
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Groen voor het Marktplein
Voor de beplanting in het Marktplein wilden we zo veel mogelijk dezelfde planten gebruiken als in de
Enschedesestraat. In de Enschedesestraat liggen bodembedekkers, siergrassen en borderplanten. We
hebben een lijst gemaakt van de reeds toegepaste planten in de Enschedesestraat. Dit zijn
voorbeelden van de toegepaste planten in de Enschedesestraat:
•

Erica carnea. Ook wel Witte winterheide genoemd.

•

Geranium macrorrhizum, ook wel Ooiervaarsbek genoemd.

•

pachysandra terminalis, Ook wel Schaduwkruid genoemd.
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Voor het Marktplein kun je ook nog deze bodembedekkers toepassen:
• De Chiastophyllum oppositifolium, ook wel Goudkorrel genoemd.

•

De Carex caryophyllea 'The Beatles', ook wel Zegge genoemd.

•

De Ajuga reptans, ook wel Kruipend zenegroen genoemd.

•

De Erodium variabile, ook wel Reigersbek genoemd.
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Bomen voor lanen en brede straten
Lanen en brede straten worden een stuk fraaier wanneer deze aan beide zijden worden geflankeerd
door bomen. Van oudsher is het ook gebruikelijk om voorname lanen en straten te voorzien van
bomen. Dat biedt een aantal voordelen maar de belangrijkste was de schaduwwerking. Een
roomblanke huid was het schoonheidsideaal, dus zon op de huid werd als ongewenst beschouwd.
Tegenwoordig is schaduw nog steeds een belangrijk motief om bomen in een straat te planten maar
dan vanuit een heel andere motief: klimaatveranderingen doen de temperaturen in de stad steeds
verder stijgen en grote bomen brengen verkoeling.

Luchtkwaliteit
Naast CO2-verbruikers zijn bomen ook prima luchtfilters. Ze nemen stikstofoxiden op via hun
bladeren of naalden en gebruiken dat als meststof. Daarnaast blijft fijnstof uit de lucht vaak plakken
aan de waslaag van de bladeren of naalden van de boom. Dat spoelt er weliswaar uiteindelijk weer af
of valt met het blad omlaag naar de grond, maar zweeft dan in elk geval niet meer door de lucht.

50

Groeiplaatsen voor bomen
Om de groeiplaatsen van bomen naar waarde te beoordelen worden doorgaans de volgende criteria
gehanteerd:
• Bodemkwaliteit. Niet alleen voedingsstoffen zijn belangrijk, maar ook de aanwezigheid van
bodemleven in de vorm van microdiertjes, wormen, bacteriën en schimmels.
• Wortelruimte. Iedere boomsoort maakt aanspraak op een eigen hoeveelheid wortelruimte. Als
vuistregel geldt, dat het plantgat twee keer zo groot moet zijn als de wortelomvang. Maar de
doorwortelbare ruimte moet veel groter zijn en is soort specifiek. Sommige bomen wortelen binnen
de omvang van de kroon, andere gaan daar ruimschoots overheen. Dit hangt ook van de
beschikbaarheid van water en voeding af, wortels blijven groeien totdat ze het gevonden hebben.
• Beschikbaarheid van water. Op warme zomerdagen kunnen volwassen bomen tot 300 liter per
etmaal verdampen. Als dat water niet beschikbaar is zullen de hoogste takken als eerste blad
verliezen en als het watergebrek structureel is, zullen die takken verdorren. Tijdig en voldoende
water geven bij jonge aanplant is dan ook extra belangrijk.
• Het microklimaat op de plant locatie. Denk aan temperatuur, windlast en de aanwezigheid van
fijnstof en gasvormige verontreiniging. Ook het risico van stambeschadiging (door verkeer of
onderhoud met bosmaaiers, etc) telt hier mee.
• De aanwezigheid van ondergrondse infrastructuur. De wortels kunnen water-, gas- en
stroomleidingen beschadigen of in riolering binnendringen (op zoek naar water en voeding). Ook
bovengronds kan schade aan infrastructuur ontstaan. Denk aan wortelopdruk, waardoor trottoirs en
straten beschadig worden. Of bovengrondse voorzieningen zoals stroom en telefoonkabels kunnen
door een verkeerde planning beschadig raken door takschuring. Ook gebouwen kunnen door
schurende takken beschadigd worden. Om schade aan onderdoor rijdend verkeer te vermijden is het
verplicht om bomen langs straten tot 4.25 meter takvrij op te snoeien. Dit kan het beste in de
jongere groeijaren worden gedaan, om te voorkomen dat er te dikke takken worden afgezaagd.

51

Verschillende bomen
Om een nog mooie sfeer te geven aan het Marktplein kun je bomen toevoegen. Bomen geven een
mooi beeld voor overzicht. Daardoor kunnen mensen zich meer prettiger voelen omdat ze meer
groen zien. Wij hebben onderzoek gedaan naar verschillende bomen die je eventueel kan toevoegen
in het Marktplein. Hieronder staan een paar voorbeelden van bomen die je zou kunnen toepassen.
•

Acer campestre, ook wel Veldesdoorn genoemd.

•

Cercis siliquastrum, ook wel de judasboom genoemd.

•

Carpinus betulus 'Monumentalis' ook wel de Haagbeuk Monumentalis genoemd.
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•

Gleditsia triacanthos, ook wel de Doornloze valse Christusdoorn genoemd.

De watertuin
Binnen het Marktplein zit een watertuin in het ontwerp, deze hebben wij in ons ontwerp
overgenomen uit het ontwerp van de architect. Het ontwerp gebruiken wij 1 op 1 binnen onze
tekeningen. De verdere kwestie was die van de beplanting in de watertuin.

Voor de beplanting in de watertuin zijn we van plan om dezelfde planten te gebruiken als in de vijver.
Deze planten zijn eerder in dit schrijven benoemd en omschreven.
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Slot en waarom wij moeten winnen
Wij willen graag beginnen met het bedanken van de goede begeleiding van zowel de docenten als de
externe instanties die ons op weg hebben geholpen. Wij zijn trots op wat we gepresteerd hebben en
vinden dat we met dit project de hoofdprijs verdienen, omdat we hebben voldaan aan alle
ontwerpcriteria die bij deze wedstrijd horen.
We zijn namelijk geslaagd is ons doel om een circulair Marktplein te ontwerpen. We hebben
gebruikte oude materialen een nieuw leven in geblazen. Door bij de juiste mensen informatie te
verzamelen zijn we tot mooie creatieve ideeën gekomen.
Bovendien hebben we veel geleerd: doordat we veel contact hebben gehad met verschillende
bedrijven en organisaties hebben we zelf ook veel kunnen leren over hoe het gaat in de bouw.
Het was een interessant en leerzaam project.
De samenwerking tussen studenten van de verschillende opleidingen verliep uiteindelijk ook erg
soepel: de informatieuitwisseling verliep eerst wat stroef, maar naarmate het project vorderde ging
dat steeds beter.
Tenslotte hopen we dat de architect onze ideeën wil overnemen en van het saaie oubollige
Marktplein een mooi modern en vooral duurzaam plein maakt voor de mensen in de gemeente
Hengelo. Dus dan heeft dit project ook een maatschappelijk doel. We hebben hier een belangrijke
bijdrage aan geleverd en we denken dat de inwoners van Hengelo trots op ons zijn.
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