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Alle foto’s en teksten in dit verslag zijn met uiterste zorg gekozen en met toestemming van alle 

betrokken partijen geplaatst. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt. 

Door middel van druk fotokopie, microfilm, elektronisch databestand of op welke andere wijze ook, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave dient men zich tot de uitgever te wenden. 
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Voorwoord  
Voor u ligt de rapportage “haalbaar en opschaalbaar”. Deze rapportage is geschreven in het kader 

van de nationale ontwerpwedstrijd smart circulair.  

De afgelopen vier maanden zijn wij met circa 20 3e jaar bouwkunde studenten bezig geweest aan 

dubbele ontwerpopgave voor de gemeente Hellevoetsluis en Westvoorne.  

Tijdens het uitwerken van dit project hebben wij ons opgedeeld in 5 verschillende werkgroepen en 

hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de dubbele ontwerpopgave.  

Vanuit de gemeente van Hellevoetsluis is er gevraagd om een ontwikkelplan te ontwerpen voor de 

zorgcentrum curamare. Wij hebben daar een duurzaam woningcomplex ontworpen voor 

verschillende doelgroepen gelegen bij het winkelcentrum in Hellevoetsluis 

Daarnaast hebben wij op basis van de verschillende locaties wat wij toegewezen hebben gekregen 

diverse parkeeroverkappingen ontworpen met laadpaalvoorzieningen voor elektrische auto’s.  

In deze rapportage zullen wij behandelen hoe wij ervoor hebben gezorgd dat ons project haalbaar en 

opschaalbaar is. Zo hebben wij onder andere gekeken naar het archief om met een optimaal plan te 

komen, daarnaast hebben wij diverse constructieberekeningen gemaakt en hebben wij gekeken 

welke voordelen dit ontwerp brengt voor de omgeving en bewoners. 

Wij wensen u veel leesplezier toe.   
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Inleiding  
De afgelopen maanden zijn we hard bezig geweest aan de dubbele ontwerpopgave namelijk het 

ontwerpen van parkeeroverkappingen en het ontwerpen van een ontwikkelplan voor de 

zorgcentrum Curamare. Tijdens de bekendmaking van de opgave hebben wij de verschillende 

opdrachtgevers gesproken voor de diverse projecten.  

De opdrachtgevers gaven aan het begin van het project aan dat er geen vast budget was voor de 

realisatie, echter was het wel voor hen van belang om de business case te onderzoeken.  

Bijdrage co2 reductie  
De wereldeconomie blijft groeien, met zijn alle produceren we meer, consumeren we meer en reizen 

we meer. Dit veroorzaakt veel co2 uitstoot wat zorgt voor klimaatverandering. De impact is nu al 

zichtbaar door toenemende droogte, bosbranden en overstromingen.  

Als we klimaatverandering willen stoppen moeten we o.a. ervoor zorgen dat fossiele brandstoffen in 

de grond blijven.  

Om klimaatverandering te stoppen hebben wij tijdens het uitwerken van dit project gekeken naar 

hoe wij een bijdrage kunnen leveren om de co2 uitstoot te reduceren en de resterende uitstoot te 

compenseren, zo hebben wij voor ons project gekeken naar duurzame energie en hoe wij dit kunnen 

toepassen. 

Materiaalpiramide 
Volgens de klimaatbeweging moet in 

de komende 10 jaar de co2 worden 

teruggedrongen. Daarom hebben wij 

gekeken hoe wij hierin kunnen 

bijdragen. Dit hebben wij 

voornamelijk gedaan door te kijken 

naar materialen wat wij wilde 

toepassen in het ontwerp. Een 

Deense onderzoeker lanceerde een 

bouwpiramide voor bouwmaterialen. 

De bouwpiramide werkt als volgt, 

hoe hoger een bouwmateriaal op de 

afbeelding aangeduid. Hoe hoger de 

uitstoot van het materiaal is. Per 

type materiaal kun je zien wat de 

broeikasgassen uitstoot per m3 of kg. 

Je kunt voornamelijk zien dat 

aluminium veel co2 uitstoot. Dit 

hebben wij dan ook ontweken. 

Echter hebben wij voor de 

vloerafwerking bijvoorbeeld wel 

gekozen voor linoleum omdat dit o.a. 

weinig co2 uitstoot heeft.  
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Bomen  
Bomen halen de co2 uit de lucht en zetten dit om in zuurstof en biomassa, daarnaast geven ze dit af 

aan de lucht. Bomen slaan vooral extra co2 op als ze groeien, daarom willen wij alle projecten van 

ons voorzien van bomen.  

Nu hebben wij het genoegen dat ons project van Rockanje voor de parkeeroverkappingen gelegen is 

in de natura 2000 gebied wat vol staat met bomen. Daarnaast heb je aan de rechterkant van de 

zorgcentrum curamare bomen staan, dit willen wij compenseren door meer bomen te plaatsen en in 

het ontwerp veel groen te verwerken. 

Business case  
Bij het opstellen van een overtuigende business case onderbouw je nut en noodzaak van het project 

en laat je zien dat het verwachten resultaat de inspanning in tijd en geld waard is. Je kunt het 

eigenlijk zien als een voorstel aan een organisatie om een investering te doen. Aan het begin van het 

project hebben wij geen vast budget gekregen. Wel is er gevraagd om te kijken naar de business 

case.  

Omdat wij dit nooit eerder hadden gedaan hebben wij voor onszelf een aantal onderzoeksvragen 

gesteld en beantwoord, namelijk: 

- Levert de investering voldoende voordelen op? 

De investering om parkeeroverkappingen te ontwerpen voor beide gemeentes zal zeker 

voordelen op leveren, namelijk:  

• De parkeeroverkapping zullen geplaatst worden waar nu de parkeerplaats bevindt bij de 

winkelcentrum Struytse Hoeck. Het is een mooi ontwerp waardoor bewoners maar ook 

toeristen vaker naar het winkelcentrum zullen komen en hun auto daar parkeren. Bij de 

parkeerplaats heb je de supermarkten Albert Heijn en de Lidl. Dit zal er ook voor zorgen dat 

het winkelcentrum meer winst zullen hebben.  

• De parkeeroverkappingen worden voorzien van PV-panelen waardoor de stroom wat 

opgewekt wordt volledig van zonne-energie zal zijn.  

• Daarnaast zullen we de parkeeroverkappingen ook voorzien van groen, waardoor de 

gemeentes ook bijdrage aan het natuur inclusief gedeelte en aan de co2 reductie.  

• Doordat de parkeeroverkappingen worden voorzien van groen wordt er ook bijgedragen aan 

biodiversiteit en zal het niet alleen een omgeving worden voor mens maar ook voor dier en 

natuur. 

•  Door parkeeroverkappingen te plaatsen met laadpaalvoorzieningen voor elektrische auto’s 

zul je de bewoners maar ook andere mensen stimuleren om over te stappen naar elektrische 

auto’s, dit zal er ook voor zorgen dat buurtbewoners de co2 uitstoot zullen tegengaan. 

 

- Welk probleem wordt hiermee opgelost of welke kans wordt hiermee benut? 

• Auto’s en het vrachtverkeer zorgen voor een vijfde deel van de totale co2-uitstoot in 

Nederland, elektrische auto’s zorgen voor een schonere luchten het is beter voor het 

klimaat. Door een parkeeroverkapping te plaatsen met laadpaalvoorzieningen voor 

elektrische auto’s stimuleer je de bewoners maar ook bezoekers om over te stappen naar 

elektrische auto’s. 

• Daarnaast zullen voor de constructie van de parkeeroverkapping voor het winkelcentrum in 

Hellevoetsluis gebruik maken van duurzame materialen zoals bijvoorbeeld CLT-hout.  
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- Hoe draagt dit project bij aan de strategische doelstellingen?  

• Een van de grootste uitdagingen van de komende jaren zal de transitie naar duurzame 

energie zijn. De participatie van overheden zal hierbij kunnen helpen zoals de gemeentes. 

Het project zal positieve bijdrage leven aan de energie transitie en voor beide gemeentes.  

 

 

Ontwerp 1: gebaseerd op de zee en duinlandschap strand Rockanje  

 

Ontwerp 2: parkeeroverkapping Hellevoetsluis winkelcentrum 
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Onderhoudskosten 

Het is voor een gebouweigenaar handig om te weten wat voor kosten die krijgt om het pand te 

onderhouden. Hiervoor hebben wij gekeken naar het ontwerp en de gebruikte materialen. Voor de 

gebruikte materialen hebben we gekeken naar de levensduur om zo goed te kunnen bepalen wat er 

om de zoveel tijd gedaan moet worden. Hieronder is een foto te zien van het model. Er is te zien dat 

er veel met groen en hout gewerkt gaat worden. Het groen op het dak heeft veel onderhoud nodig 

omdat dit een dakterras is en er netjes uit moet zien. Voor de aantallen heeft de bim-modeleur in 

revit gekeken hierin staat precies de vierkante meter en hoeveel stuks er van zijn. Ik zal wat aantallen 

hieronder vermelden: 

- Groene gevel- 185m² 

- Groene dak- 587,45 m² 

- Resysta platen- 714 m² 

- Kozijnen- 65 stuk 

 

In een complex met meerdere woningen moet VVE 

betaald worden per maand dit wordt gedaan om 

kosten die komen kijken voor onderhoud te kunnen 

betalen. Deze kosten verschild per regio en met de 

vierkant meters van de woning. We hebben 

gerekend met 200 euro per maand en dan 12 

woningen kom je uit op 28.800 euro per jaar. Dit is 

natuurlijk niet zeker maar wel een indicatie waar we 

naar kunnen werken.  

 

Voor het onderhoud van de binnenkant van het 

gebouw heb ik gekeken naar de aantal algemene ruimtes die in het gebouw bevinden. Het gebouw 

bestaat uit een begane grond en 3 verdiepingen, elke verdieping heeft een gang. De gang, trappen en 

de lift moeten goed worden schoongemaakt want iedereen maakt hier gebruik van. In totaal gaat het 
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om 4 gangen waaronder de trap schoongemaakt moet worden. In het meer jarenonderhoudsplan 

staat wat dit gaat kosten. 

Materialen paspoort 
Een materialenpaspoort van een bouwwerk maakt inzichtelijk welke materialen bij het bouwen zijn 

gebruikt en hoe ze verwerkt zijn. Dat maakt het hergebruiken en terugwinnen van materialen bij de 

sloop of demontage veel eenvoudiger. Dit geeft het gebouw meer waarde. Dit systeem geeft 

informatie over alle materialen die zijn verwerkt in een gebouw. Dit ondersteunt eigenaren bij 

onderhoud en reparatie en geeft aan het einde van de levensduur aan welke materialen vrijkomen 

voor hergebruik. 

Onderdeel  Gebruikte materiaal Levensduur Herbruikbaar 

Gevelbekleding Resysta platen 40 jaar Ja 

Isolatie Schapenwol 50- 100 jaar Ja 

Vloeren/ plafond Lignature kanaalplaatvloer 40 jaar Ja 

Plat dak Sedumtray 20 jaar Ja 

Kozijnen  Aluminium 25- 60 jaar Ja 

Vloerafwerking Marmoleum 25 jaar Ja 

Muurafwerking Gyproc 40 jaar  Ja 

Glas HR+++ 30 jaar  Ja 

 

Tijdens het ontwerpen van het gebouw hebben we gekeken naar of het makkelijk uit elkaar te halen 

is om te kunnen hergebruiken. We gaan met droge verbinden werken, dit houdt in dat het alleen met 

schroeven en buiten verbonden wordt. Door dit te doen kan het weer makkelijk uit elkaar gehaald 

worden als het gesloopt moet worden om te kunnen gebruiken voor een nieuw gebouw. Sommige 

materialen die we gebruiken kunnen in zijn geheel uit elkaar gehaald worden en zo bij een nieuw 

project gebruikt worden. Andere materialen worden gedemonteerd en in de fabriek verwerkt tot 

nieuw materiaal wat gebruikt kan worden. Zo blijft het alsnog in omloop en word er niks 

weggegooid.  
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Constructie  
Om het project constructief haalbaar te krijgen hebben wij constructieberekeningen gemaakt, we 

hebben te maken met een bestaande situatie waarop gebouwd moet worden. Voordat wij begonnen 

zijn we het gemeentearchief in gegaan en hebben wij gekeken naar hoe het pand constructief in 

elkaar zit. 

Kiezen van de bouwmethode 
Ook zijn er verschillende bouwmethode die aansluiten op de constructie. Zo is er skeletbouw waarbij 

er een skelet van staal of hout wordt gebruikt om daarop de hele constructie te dragen. Ook kan er 

worden gekozen voor stapelbouw, waarbij er gebruik wordt gemaakt van blokken die gestapeld 

worden. Zo ontstaan er muren die de vloeren dragen. En de laatste optie zou dan gietbouw zijn. Met 

deze methode wordt er gebruik gemaakt van een bekisting die met beton wordt vol gegoten.  

De afweging die voor dit project gemaakt gaat worden is vooral gebaseerd op duurzaamheid. Omdat 

dit project in teken staat van circulair bouwen is het belangrijk dat er slim wordt omgegaan met 

materiaal en hergebruik ervan. 

 

(Hout)skeletbouw Hout, donor hout 

(Staal) skeletbouw Staal, donor staal 

Gietbouw Beton 

Stapelbouw Kalkzandsteen, beton 

Montage bouw Prefab elementen 

 

De keuze voor bouwmethode is voor dit project gevallen op de keuzen van stalen skeletbouw in 

combinatie met montage bouw. 

 

Staal en HSB 
De keuze van skelet- en montagebouw komt voort uit een aantal lange discussies en overwegingen. 

Bij de eerste keuze ging de voorkeur naar een houten constructie omdat we de fundering zo min 

mogelijk willen belasten. Hout is een licht materiaal en is daarom perfect voor deze situatie. 

Na nog eens lang nadenken bleek een houten constructie toch een beperking te hebben in de 

mogelijk heden voor het ontwerp. Staal daarentegen is heel sterk en kan makkelijk een constructie 

dragen. Onze hoofdconstructie wordt daarom gemaakt van een staalskelet dat wordt opgevuld met 

een pakket van Resysta, HSB, schapenwol en gips. 

Montagebouw is heel effectief en gaat vooral heel snel. Dit scheelt tijd en kosten op de bouw.  
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Bestaande constructie 
De bestaande constructie bestaat uit stalen IPE- en HEA- profielen.  

Het is daarom makkelijk om te gebruiken wat er al in zit. Het plan is om de bestaande fundering te 

verstevigen en door te bouwen op de stalen profielen die er al staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de achterkant van het ontwerp is genoeg plek om buiten het gebouw kollomen te plaasten die 

de verdiepingen boven de begane grond gaan dragen. De kollomen in het gebouw zijn voor een groot 

gedeelte nu IPE-profielen met een dikte van 140mm en HEA- profielen van 100mm. En voor de 

liggers zijn dit IPE- priefielen van 220mm en HEA- profielen van 140mm.  

 

 

 

 

 

 

 

Het staal dat gebruikt gaat worden voor de nieuwe constructie wordt ook een combinatie van deze 

profielen. Voor de staanders gebruiken we de wat diepere IPE- profielen en voor de liggers HEA- 

profielen met een breedte die is aangepast op de vloer maat. De Ligatuur vloeren die de lagen 

scheiden hebben maar een kleine dikte en een maximale overspanning van wel 12 meter. De vloeren 

zijn daarom heel erg geschikt om tussen de HE- profielen ingeklemd te worden.  

  

IPE HEA 
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Berekening  
Voor het berekenen van de draagconstructie wordt een dwarskrachten- en momentenlijn gemaakt. 

Aan de hand van deze berekeningen kan je zien wat voor krachten de constructie moet kunnen 

dragen. In de volgende schetsen wordt er één stramien van de gevel uitgewerkt. 

 

We berekenen de draagkracht tussen twee oplegpunten. Dat zijn in dit geval punten A en B. De gevel 

van het gebouw heeft in totaal 4 oplegpunten maar omdat alle afstanden gelijk zijn berekenden we 

hier maar 2 ervan. En dezen vermenigvuldigen we. De afstand tussen de punten A en B bedraagt 

5700mm maar voor het gemak nemen we een afstand van 6000mm.  

Tussen deze oplegging komen verschillende krachten te liggen. 

• HE 200 A profiel 

 

• Ligatuur REI 60 200 
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De belastingen combineer je met elkaar om de volledige constructie te berekenen. 

 

De krachten zijn nu allemaal nog Q-lasten die moeten worden omgerekend naar F (krachten). Dit 

doen we door de KN/m te vermenigvuldigen met het aantal meters waar het overstrekt. 

Zo krijgen we de volgende krachten: 

F1 = Fq 0,1Kn/m x 1 = 0,1 KN 

F2 = Fq 0,1Kn/m x 1 = 0,1 KN 

F3 = Fq 0,1Kn/m x 1 = 0,1 KN 

F4 = Fq 0,1Kn/m x 1 = 0,1 KN 

F5= Fq 0,1Kn/m x 1 = 0,1 KN 

F6 = Fq 0,1Kn/m x 1 = 0,1 KN 

F7 = Fq 0,42Kn/m x 6 = 2,52KN 

 

 

Om de minimale sterkte van B te berekenen gebruik je de volgende formule: 

∑Mv = + (F1 x a) +(F2 x a) +(F3 x a) +(F4 x a) +(F5 x a) + (F6 x a) + (F7 x a) –(FB x a) = 

∑Mv = + (0,1 x 0,5) +(0,1 x 1,5) +(0,1 x 2,5) +(0,1 x 3,5) + (0,1 x 4,5) + (0,1 x 5,5) +(0,42 x 3) -(FB x a) 

= 

∑Mv = + (0,05) +(0,15) +(0,25) +(0,35) +(0,45) + (0,55) + (7,56) –(FB x a) = 

∑Mv = +9,36 -(FB x a) =  

∑Mv = 9,36/6 = +1,56KN 
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Om de sterkte van A te berekenen heb je een soort gelijke formule: 

∑Mv = - F1 -F2 -F3 -F4 -F5 - F6 - F7 +FB = 

∑Mv = - 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,42 +1,56 +Fa = 

∑MV = -0,6 +1,56 = 0,96KN  

 

 

Het ontwerp voor de parkeeroverkapping in Rockanje wordt voorzien van 

een staalconstructie, boven op de parkeeroverkapping komen lichtpanelen 

wat flexibel met het golvende ontwerp kan buigen.  

De zonnepanelen hebben geen glazen deklaag en hebben geen aluminium 

frame nodig. Hierdoor zijn ze ook lichter van gewicht. Het rendement van 

deze zonnepanelen is hetzelfde als normale panelen. De zonnepanelen 

helpen met de energietransitie  

https://www.change.inc/energie/zonnecellen-singapore-gewicht-helft-

zwakke-daken-36355 
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