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Wie zijn wij?  
Wij zijn groep Technova_smartcirculair en wij zijn bezig met het ontwerpen van een duurzaam, 
circulair en op schaalbaar kantoorgebouw. Onze visie op het project is dat we 
een kantoorgebouw ontwerpen, dat als je binnenstapt in het gebouw het een verhaal verteld. Het 
verhaal van de bijzondere geschiedenis, maar ook de bijzondere duurzaamheid. Wij als groep zijn ook 
bezig met de toekomst. Komen er straks meer thuiswerkplekken? Dan kan de functie van heg 
gebouw veranderd worden. Dat is de circulaire gedachten. Ook qua materiaalgebruik denken wij aan 
de toekomst. Door een demontabel ontwerp te maken, kunnen wij een hele hoop materialen op een 
andere locatie hergebruiken. In het ontwerp kijken we ook naar de duurzaamheid van de toegepaste 
materialen en installaties. Kortom, het ideale kantoor van de toekomst.   
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Biobased bouwmaterialen/ milieu belasting 
 

Constructief 

 

Binnenwanden:  

In ons ontwerp hebben we gekozen voor constructieve binnenwanden van Kalkzandsteen. Deze 

keuze hebben we gemaakt omdat dit product een milieuvriendelijk product is, Dit komt omdat de 

grondstoffen bestaan zand en kalk. Wij willen dan ook graag het merk Calduran toepassen in ons 

project omdat dit bedrijf weinig CO2 uitstoot heeft tijdens de productie doordat de mijn naast de 

fabriek ligt en er gewerkt wordt met elektrische voertuigen. Dit is dus een aantrekkelijk product voor 

ons project.  

Bron: Calduran  

Kalkzandsteen is een milieuvriendelijk product met zeer lage milieubelasting. Uw ambitie om circulair 

te bouwen vervult u met Calduran Caldubo®. Hierbij is 40% van het grove toeslagmateriaal 

vervangen door gerecyclede (beton)puingranulaten. 

 

Buitenwanden: 

Voor de buitenwanden hebben we gekozen om HSB toe te passen, In deze elementen zitten 

verschillende soorten materialen. Dit zijn in ons project: Thermisch gemodificeerde geveldelen die 

van de constructieve wand verwijderd kunnen worden indien deze versleten of aan vervanging toe 

zijn. Verder naar binnen het element is zit er een vuren 

regelwerk in die de constructie van het gebouw gaat 

vormen. Dit materiaal is in Nederland zelf te verkrijgen, 

Zo hebben we zo min mogelijke verplaatsingen over de 

weg wat weer gunstig is voor de CO2 uitstoot. Tussen 

de stijlen hebben we gekozen voor een Houtvezel 

isolatieplaat omdat deze een hoge isolatiewaarde heeft 

en gemaakt is van restmaterialen uit de zagerijen, Een 

goed materiaal op het gebied van Cradle to cradle.  

 

 

 



Voor de binnen afwerking van het HSB-element passen we ook een houtvezelplaat toe waarover 

vervolgens een laag leemstuc wordt toegepast. (Hier wordt later meer over verteld) 

Niet constructieve binnenwanden  
Omdat wij in ons project kanaalplaat toepassen die 

de gehele overspanning aankan is het niet 

noodzakelijk om halverwege constructieve wanden 

toe te passen, Hierdoor is ons ontwerp erg flexibel 

en breed inzetbaar. Om verschillende ruimtes te 

kunnen realiseren zullen er toch wanden moeten 

komen en dit doen we door middel van kleine HSB-

elementen die te gebruiken zijn zodat deze wanden 

later ook makkelijk te verplaatsen zijn op de 

verdieping om bijvoorbeeld een andere ruimte 

indeling te kunnen maken in het pand. 

 

Wandafwerking Binnen 
Groene binnenwanden 

Met een groene wand op kantoor krijg je meer ‘Vitamine G’. Schone lucht met een goede 

luchtvochtigheid, een verlaagde geluidsoverlast en een motiverend uitzicht. Een verbeterd 

werkklimaat dat zorgt voor meer productie en minder ziekmeldingen. Kortom, een aantrekkelijk 

kantoor voor zowel medewerkers als klanten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Houten binnenwanden 

Houten wanden geven een ruimte een aangename en warme uitstraling. Andere voordelen van 

houten wanden zijn te vinden in een verbetering van het binnenklimaat. Hout heeft een lage 

geleidbaarheid van warmte waardoor een ruimte meer geleidelijk zal opwarmen of afkoelen. 

Hiermee blijft ook het temperatuurverschil tussen de houten wanden en de omgeving beperkt. 

 

 

Gerecyclede bakstenen 

Door gebruik te maken van een binnenwand met hergebruikte bakstenen kan je oude bakstenen een 

nieuw leven inblazen, hierdoor hoeft er gaan nieuw materiaal gemaakt te worden wat het milieu 

belast. Ook heeft dit een mooie uitstalling in combinatie met de eerder benoemde afwerkingen. 

 



Leemstuc 

Leemstuc wordt al eeuwenlang gebruikt om huizen mee af te werken. In culturen verspreid over de 

hele wereld wordt leem gebruikt. Het bestaat uit klei, silt, zand en nadat het gewonnen is wordt er 

doorgaans nog zand aan toegevoegd. Dit wordt gedaan om een ideale samenstelling te creëren 

waarmee gestuct kan worden. Er wordt ook vaak strohaksel aan toegevoegd om de kans op 

krimpscheuren te verkleinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazen wanden  

Door Glazen wanden toe te passen in ons ontwerp creëren we een hoop ruimte in het gebouw, Ook 

zorgt de glazen wand voor een moderne uitstraling die wij graag willen met ons ontwerp.  

Wij willen het glas uitvoeren met een speciale folie om zo het glas te kunnen veranderen van 

transparant naar melkglas dit biedt privacy voor de persoon die in deze ruimte moet werken voor 

bijvoorbeeld een vergadering.  

 



 

Waterdichte afwerking 

In de natte ruimtes zullen tegels toegepast moeten worden om te zorgen dat het vocht uit de ruimte 

niet in de constructie trekt en voor problemen gaan zorgen. Om dit te voorkomen willen wij een 

tegel toepassen van Mosa omdat dit bedrijf zo goed als cradle to cradle werkt. Hier gebruiken ze hun 

eigen tegels weer als basis voor de nieuwe productie. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de 

kalkzandsteen en houtvezelisolatie dat dit echt een product is wat bij ons project past. 

 

Waar zitten de materialen/ veranderlijke inrichting. 
 

Vloeren 

Omdat we langen overspanningen hebben in ons gebouw zijn we wel geneigd om kanaalplaatvloeren 

te gebruiken. Om nog steeds natuur bewust bezig te zijn hebben we ervoor kozen om onze 

kanaalplaatvloeren in een database te zetten waar per kanaalplaatvloer precies staat wat er in de 

vloer zit. Op die manier als het gebouw gedemonteerd wordt kunnen ze de vloeren in een ander 

project gebruiken.  

Binnen wanden 

De binnen wanden zijn voornamelijk HSB-wanden. De wanden laten we op zo manier maken dat ze 

gedemonteerd kunnen worden en op een andere plek weer op nieuw geplaatst worden. Om die 

manier als het gebouw een nieuwe functie krijgt kan je de indeling zo veranderen dat het weer past 

in de nieuwe situatie. De gevelbekleding die op de HSB-wanden zitten zijn ook allemaal demontabel 

zodat je die ook mee kan nemen in de nieuwe indeling zo dat je zo min mogelijk nieuwe materialen 

nodig hebt. 

Buiten wanden 

De buiten wanden zijn grote HSB-elementen met als isolatie houtvezel isolatieplaat. Deze HSB-

wanden heeft iets meet met weer omstandigheden te maken. In principe kunnen de materialen 

hergebruikt worden alleen je moet eerst controleren of de kwaliteit van het hout en isolatie nog 

goed is. 

De buiten afwerking (de Thermisch gemodificeerde frake) zou als het gebouw ge demonteert wordt 

ook opnieuw gebruikt worden. hou is een stuk behandelijker. Je zou de gevel element weer in een 



nieuwe maat kunnen zagen zo dat het beter pas in het nieuwe project. Op die manier zijn de gevel 

elementen makkelijker her te gebruiken ten opzichten van de knaalplaat vloer.  

Kozijnen 

In het gebouw zitten een hoop kozijnen. Ze zitten zowel binnen als buiten. De kozijn kunnen 

makkelijk hergebruikt worden zolang ze maar goed onderhouden worden. De binnen kozijnen 

hebben veel minder met de natuur omstandigheden te maken. Die kunnen veel makkelijker 

hergebruikt kunnen worden. De buiten kozijnen moet een stuk beter gecontroleerd worden voor dat 

ze hergebruikt kunnen worden. 

Installaties  

Als de kosten te hoog worden is het mogelijk om de installaties in lease nemen om een stuk 

investering kleiner te maken. Het rendement dat je dan uit de installaties haalt die stroom op 

wekken is dan een stuk lager omdat je de apparatuur moet door betalen tot dat de installaties weer 

terug bij de eigenaar is. Ons voorkeur gaat dan ook naar het zelf aanschaven van de installatie, maar 

als de investering te groot wordt kan lease een optie zijn. 

 

Herbestemming gebouw 
 

Tijden het ontwerpen van het gebouw hebben we er rekening me gehouden dat er in de toekomst 

een kans bestaat dat er geen vraag meer is naar kantoorpanden. We hebben erover nagedacht wat 

we met het gebouw kunnen doen als de situatie voor komt.  

Als er dus geen vraag meer is naar kantoorgebouwen kunnen wij van het gebouw met niet al te veel 

ingrepen een schoolgebouw van maken. Van bovenkant vloer tot onderkant plafond zit 3 meter. in 

die ruimte kan je een verlaagt plafond of een systeemplafond plaatsen zodat je daar je instanties 

kwijt kan. de muren zij vrij wel allemaal te demonteren. Op die manier kan je de inrichting zo 

veranderen dat het beter uitkomt voor het schoolgebouw.  

Cradle to Cradle  
 

Op dit moment is Cradle to Cradle nog niet groot genoeg in onze regio om er een volledig project te 

kunnen maken, maar we willen het ook niet helemaal weg schuiven. We wellen met ons gebouw 

bijna elke element dat in het gebouw zit zo maken dat het uit elkaar gehaald kan worden en ergens 

ander kan plaatsen. Dat doen we door zo min mogelijk tot geen natte verbindingen te maken.  

Cradle to cradle producten: 

-Vloeren (kanaalplaatvloer)  

-Binnen wanden (HSB-wanden) 

-Binnen afwerkingen (Leemstuc, Groenwanden en hout binnen afwerking) 

-Gevel elementen (Thermisch gemodificeerde Frake) 

-Installaties (bijvoorbeeld: zonnepanelen, windboom en lucht water warmtepomp) 


