
 

 

  

      

RAPPORT                                     
CIRCULAIR, BIOBASED                          
FLEXIBEL & KLIMAATPOSITIEF 
SMART-circulair  
 



1 
 

Inhoudsopgave 
Inleiding ....................................................................................................................................... 2 

Circulair  Wat is circulair bouwen? ................................................................................................ 3 

Doelstellingen circulair bouwen ......................................................................................................... 3 

Ons ontwerp ....................................................................................................................................... 3 

Biobased / Klimaatpositief ............................................................................................................ 5 

Wat is biobased bouwen? .................................................................................................................. 5 

Ons gebouw ........................................................................................................................................ 5 

Modulair ...................................................................................................................................... 6 

Wat is modulair bouwen? .................................................................................................................. 6 

 

  



2 
 

Inleiding  
In dit rapport gaan we het hebben over meerdere onderwerpen, klimaatpositief, modulair 

en biobased. We gaan hierin uitleggen wat deze onderwerpen inhouden en op welke manier 

we deze zullen toepassen op ons gebouw. Denk hierbij aan materialen, slimme functies 

binnen het gebouw en het opwekken van groene energie. Op de volgende bladzijdes zullen 

we over deze onderwerpen meer ingaan op de details.  
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Circulair  
Wat is circulair bouwen?  
Circulariteit gaat ervan uit dat producten van nu de grondstoffen zijn voor later: na gebruik 

kunnen producten gedemonteerd worden en de materialen opnieuw worden gebruikt. 

Circulariteit gaat dus uit van een wereld zonder afval. Het staat tegenover de huidige 

benadering waarbij we steeds nieuwe producten aanschaffen, gebruiken en weggooien. 

Deze wegwerp- en vervangcultuur heeft een enorme impact op de aarde. 

Circulariteit streeft naar twee belangrijke belangen, het tegengaan van uitputting van 

grondstoffen en het beperken van klimaatverandering.  

 

Doelstellingen circulair bouwen 

• De woning en utiliteitsbouw en de GWW gebruiken vooral hernieuwbare 

grondstoffen 

• Het materiaalgebruik is over de hele levensduur van het bouwwerk geoptimaliseerd 

• De bouw reduceert zoveel mogelijk CO2-emissies, zowel in de productie- en 

bouwfase als in de gebruiksfase 

• De bouw is een innovatieve sector die proactief inspeelt op de veranderingen in de  

samenleving en de vraag markt en consument  

Ons ontwerp 

Wij hebben voor de volgende hernieuwbare grondstoffen gekozen om toe te passen op ons 

ontwerp, namelijk hout, cellulose, vlas, hennep, staal, duurzaam beton, gespecificeerde 

leveranciers met een CSC keurmerk en circulaire gipsplaten (KNAUF Hybride Circulair 

wandsysteem). Hier wordt extra goed gekeken naar de kwaliteit van de beplating. 
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Ons gebouw gebruikt alleen natuurlijke energie, daarmee doelen we op stroom.  

We maken gebruik van een warmte pomp die het gebouw voorziet van de gewenste aantal 

graden, dit kunnen we doen doordat we vloerverwarming hebben.  

Is dat niet genoeg dan gebruiken we infrarode panelen om toch aan de gebruiker zijn of haar 

wensen te voorzien.  

 

 

 

 

 

 

Ook willen we gebruik maken van automatische zonwering, dit vooral om de energie 

besparing, in de winter zetten we hem uit zodat juist alle zon in het gebouw kan komen.  

Verder vangen we hemelwater op voor het doorspoelen we onze toiletten en wekken we 

onze eigen benodigde stroom op via zonnepanelen. Ook proberen we met zoveel mogelijk 

lokale leveranciers samen te werken zodat we ook op vervoer en transport besparen.  

 

Omdat ons gebouw een Hotspot voor de techniek wordt, wat tevens ook een duurzaam 

uniek gebouw vertegenwoordigd. Is dit natuurlijk wel iets wat je in je omgeving wilt hebben. 

De bedoeling is dan ook dat we bedrijven hier uitnodigen om iets te vertegenwoordigen, 

denk hierbij aan een duurzaam product of een bepaalde technische dienst. We betrekken 

hierbij alle potentiële doelgroepen die hierin geïnteresseerd zijn.  
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Biobased / Klimaatpositief  

Wat is biobased bouwen? 

Biobased bouwen is een manier van bouwen die op de natuur gebaseerd is. Meestal 

verstaan we hieronder dat een gebouw gebouwd wordt met bouwmaterialen die in de 

natuur groeien, denk hierbij aan hout. De definitie kan ook uitgebreid worden met een 

vormentaal en techniek gebaseerd op de natuur, dan spreken we van bio mimicry.  

 

 

 

 

 

 

Wat is klimaatpositief ? 

Klimaatpositief betekent dat een overheid, organisatie of proces, méér broeikasgassen uit de 

atmosfeer haalt dan dat zij uitstoten. Een belangrijk verschil met klimaatneutraal is dat er in 

dit geval áltijd CO2 uit de lucht wordt gehaald, bijvoorbeeld door het planten van bomen. 

 

 

Ons gebouw  

Het gebouw is ontworpen puur en alleen met de gedachten van de natuur, wij vinden dat 

een duurzaam gebouw moet gaan en staan waar die wilt zonder dat het negatieve effecten 

op de natuur met zich mee brengt. Ons gebouw is bewust niet symmetrisch gemaakt omdat 

de natuur ook niet symmetrisch groeit. Dat is wat we met dit gebouw willen benadrukken. 

Ook is het belangrijk dat je met het bouwen meer natuur terug wint dan dat er verloren 

gaat, wij hebben hier extra goed naar gekeken en zetten in op de natuur. Daarmee doelen 

we op extra groenvoorzieningen en plekken voor amfibieën, vogels, vleermuizen en 

insecten. Verder gebruiken we zoveel mogelijk inheemse beplanting voor een optimale 

groenvoorziening.    
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Modulair 

Wat is modulair bouwen? 

Modulair bouwen is een bouwtechniek waarbij grote delen van de huisvesting in de fabriek 

worden vervaardigt. Het gaat om complete modules die we op de bouwplaats monteren tot 

één gebouw en daar voorzien van leidingwerk, elektra en alles wat er bij dat specifieke 

gebouw komt kijken.  

Modulaire bouwen gaat dus een stap verder dan prefab bouw. Bij prefab bouw worden 

enkel losse elementen zoals betonvloeren of gevelplaten in de fabriek geproduceerd. Bij 

modulaire bouw gaat het om complete modules die samen één gebouw vormen. 

Bijvoorbeeld studentenkamers die in onze fabriek al worden voorzien van tegelwerk en 

sanitair en op de locatie gemonteerd en afgewerkt worden tot één studentencomplex. 

 

Ons ontwerp 

Ons ontwerp is een uniek gebouw en omdat het een uniek gebouw is zijn er nog geen 

modulaire modules voor. Deze modulaire modules kunnen we wel laten maken, zodat dit 

gebouw bij andere scholen kan staan en dus snel in elkaar gezet kan worden.  

  


