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Inleiding 
Het voormalige Phillipsterrein in Roermond wordt gerenoveerd en opnieuw ingericht. Het doel van 

de renovatie is om er weer een levendig gebied van te maken. Op het terrein komen woon- en 

werkvoorzieningen, culturele voorzieningen en een ontmoetingsplek. 

In gebouw Z komt een ontmoetingsplek, bijeenkomsthal en een museum. Gebouw Z moet 

daarom een voorbeeld worden van het gehele terrein qua duurzaamheid.  

De eisen van de opdrachtgever zijn:  

- Duurzaam 

- Energieneutraal  

- gasloos 

 

In dit rapport ga je lezen over natuur inclusieve en klimaatpositieve oplossing voor gebouw Z. 

Tijdens het ontwerp is er rekening gehouden met duurzaamheid en de natuur. Om het gebouw 

duurzaam te laten ogen is er een combinatie gemaakt van hout, stucwerk, groene gevels en 

daken. Daarnaast is er gekeken of er bio diverse klimaat adaptieve oplossingen van de omgeving 

gebruikt kunnen worden, zoals waterzuivering en het opvangen van regenwater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Gebouw Z – TB43ABIBO – Gilde Opleidingen 

1. Natuur inclusief & klimaatpositief 

1.1 Groene gevel 

Bij een groene gevel gaat het over een verticale tuin, groene muur of vegetatiemuur. Dit is een 

uitgekiend systeem dat aan of voor de gevel bevestigd wordt en waar substraat (soort grond) in 

aangebracht wordt, waar vervolgens de vegetatie in wordt geplant.  

TOEPASSING: 

Een groen gevelsysteem voor buiten is uitermate geschikt voor het vergroenen van stedelijke 

gebieden en het hebben van een positief effect op het milieu. Zo haalt een groene gevel per 

vierkante meter gemiddeld 2,3 kg CO2 uit de lucht. Daarnaast kan een groene gevel worden 

gecertificeerd als een cradle to cradle systeem. Doordat het groene gevelsysteem hergebruikt 

moet kunnen worden, is er voor de gevel gekozen voor sedum panelen.  

Het onderhoud is minimaal en bestaat uit het regelmatig bijvullen van het waterreservoir -

minimaal 1 keer per maand, het geven van voeding, snoeien van de planten en verwijderen van 

dood blad.  

TOEPASSINGSGEBIEDEN: 

- Buitengevel 

- Natuur inclusief nestmogelijkheid vogels en 

insecten 

- Cradle to cradle 

 

TECHNISCHE GEGEVENS: 

afmetingen (breedte x hoogte): 62 x 52 cm 
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VOORDELEN: 
- Zuivering van de lucht 

De planten in de gevel zuiveren de lucht door schadelijke deeltjes (luchtvervuiling) uit de lucht op 

te nemen en deze af te breken tot eenvoudige, onschadelijke elementen. Bij het zuiveren wordt er 

ook CO2 en fijnstof opgenomen. 

 

- Isolerende werking  

Naast het zuiveren van de lucht, zorgt een groene gevel voor een isolerende werking. De 

begroeiing zorgt ervoor dat het tijdens de zomer het koeler in het gebouw is en tijdens de winter 

wordt de warmte juist goed binnen gehouden. Waardoor de lage temperatuurverwarming en het 

koelsysteem niet zo snel aangezet hoeft te worden.  

 

- Natuurlijke bescherming 

De groene laag vormt overigens ook een natuurlijke bescherming van de muur, waardoor de 

gevel minder aan de weersomstandigheden wordt blootgesteld en dus veel langer meegaat.  

 

- Biodiversiteit 

Naast de bovenstaande voordelen zorgt een groene gevel voor biodiversiteit. Vogels nestelen zich 

in de gevel, daarnaast vormt het een goed huis voor insecten en daarmee een goede 

voedingsbron voor vogels en bijvoorbeeld egels.  

 

- Brandveilig 

Een groene gevel biedt van nature uit al een natuurlijke brandwerende laag in en of om het 

gebouw. Dit komt omdat planten veel vocht bevatten. Het gevelpaneel is getest aan de 

brandclassificatie van A2-s2,d0 en B-s2,d0 voor beide voldoet het paneel.  
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1.2 Groene binnen plantenwand verplaatsbaar 

Naast een groene buitengevel, kan er tegenwoordig ook gekozen worden voor een groene 

binnengevel of plantenwanden.  

 

De luchtkwaliteit in een gebouw wordt beoordeeld op drie 

variabelen: temperatuur, vocht en CO2. 

Steeds meer wordt er onderkend dat Vluchtige Organosche 

Stoffen (VOS of VOS – Volatile Organic Compounds) zoals 

rook, kookgeuren en stoffen van buiten ook invloed hebben 

op de luchtkwaliteit. VOS kan bovendien afkomstig zijn van 

bouwmaterialen, meubilair en diverse apparaten. De 

binnenlucht die we dagelijks inademen heeft een 

overweldigende invloed op het menselijk functioneren. Het is 

vastgesteld dat VOS schadelijk is voor de gezondheid, het 

comfort en het welzijn van de aanwezigen. Om dit op te 

lossen kunnen er plantenwanden worden toegepast in een 

gebouw. Planten zijn in staat deze schadelijke stoffen op te 

nemen en af te breken.  

 

TOEPASSING: 

De LifeMCC is een voorbegroeide flexipanels, een gepoedercoate aluminium omlijsting, een 

geïntegreerd waterreservoir en automatisch irrigatiesysteem die de beplanting gedoseerd voorziet 

van water. Een ingebouwde waterniveausensor geeft een akoestisch signaal wanneer het 

waterniveau te laag komt te staan. De verplaatsbare plantenwand kan in elke ruimte toegepast 

worden als roomdivider of als muurdecoratie.  

Het onderhoud is minimaal en bestaat uit het regelmatig bijvullen van het waterreservoir -

minimaal 1 keer per maand, het geven van voeding, snoeien van de planten en verwijderen van 

dood blad.  

TOEPASSINGSGEBIEDEN: 

- Binnenklimaat verbeteren 

- Roomdivider 

- Verminderen akoestiek 

- muurdecoratie 

 

TECHNISCHE GEGEVENS: 

Hoogte:    1968 mm 

Breedte:    1350 mm 

Diepte:     500 mm 

Inhoud waterreservoir:   68 liter 

Stekkeraansluiting:   230 V 

 

VOORDELEN: 
- Verminderd omgevingsgeluid 

- Verhoogt gevoel van well-being 

- Gezond binnenklimaat 
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1.3 Houten gevels 

TOEPASSING: 

Een houten gevelbekleding geeft een natuurlijke uitstraling aan een gebouw. Hout is duurzaam en 

als grondstof is het een uiterst milieuvriendelijke keuze.  Hout is hernieuwbaar en vrijwel CO2-

neutraal. Er is geen ander algemeen bouwmateriaal dat met zo weinig energie wordt 

geproduceerd als hout. 

Op het Phillipsterrein liggen veel pallets die niet meer gebruik gaan worden. Deze pallets kunnen 

goed hergebruikt worden voor de gevelbekleding in plaats van een boom te kappen en hier 

houten planken van te maken voor gevelbekleding is het veel duurzamer om de pallets te 

hergebruiken.  

 

TOEPASSINGSGEBIEDEN: 

- Gevelbekleding 

- Hergebruik  

 

VOORDELEN: 
- Recyclebaar, duurzaam 

Hout is 100% recyclebaar. Is de gevelbekleding in slechte staat en tot vernieuwing nodig dan krijgt 

het hout een tweede leven in bijvoorbeeld spaanderplaten of meubels.  

 

- Isoleert zowel akoestisch als thermisch 

Een houten gevelbekleding aanbrengen, geeft de mogelijkheid om je gevel te isoleren. De planken 

worden namelijk aangebracht op een houten raster waartussen je isolatie kan plaatsen. De 

gevelbekleding zelf scoort bovendien enorm goed als thermische en akoestische isolatie. Dat het 

hout recht uit de natuur komt, speelt daarin een belangrijke rol! 

 

- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen 

Het plaatsen van houten gevelbekleding is vrij eenvoudig, waardoor het minder manuren kost om 

te laten doen. Dit maakt gevelhout ook nog eens een voordelige keuze. Bovendien is het heel 

simpel om één plank te vervangen, mocht deze beschadigd zijn. Hierdoor zijn reparaties aan uw 

gevel snel en eenvoudig uit te voeren. Hierdoor is een houten gevel, zeker in vergelijking met 

andere gevelbekleding, heel goedkoop. 

 

 

https://sdschrijnwerkerij.be/blog/gevel-isoleren-en-bekleden/
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1.4 Blauw-groen dak 

Een sedum (groen) dak is ook wel een extensief dak genoemd. Het bestaat uit vetplanten (sedum), 

mossen en grassen. Het groen bestaat uit een dun laagje substraat met daarop de 

sedumvegetatie. Een sedum dak heeft voldoende an het regenwater en heeft daardoor weinig 

onderhoud. Een sedum dak houdt echter minder water vast en draagt daardoor weinig bij aan de 

biodiversiteit.  

 

Een blauw-groen dak daarentegen draagt wel bij aan de biodiversiteit, dit dak kan namelijk onder 

het groen extra water opslaan én verwerken. Onder de groene laag van planten ligt een 

krattensysteem waarin regenwater wordt opgeslagen. Via een filtervlies en substraat 

(voedingsbodem) komt het water bij de planten terecht. Daarnaast kunnen deze daken ook op 

bepaalde momenten water vasthouden (in tijden van droogte) en lozen (als het dagen heel veel 

geregend heeft).  

Planten blijven hierdoor goed gevoed en er kunnen meer verschillende soorten op groeien: goed 

voor de biodiversiteit! Door de verkoelende werking blijft het gebouw op warmere dagen een stuk 

koeler.  

 

TOEPASSING: 

Een blauw-groen dak bestaat uit een wortelwerende folie, drainage, substraatrol en een 

vegetatiemat. Het waterbergende dak combineert een lichtgeweicht constructie met maximale 

waterberging. Hiermee is de hoge biodiversiteit mogelijk. Met regeltechniek kan alles optimaal 

worden afgestemd op de weersverwachting. 

Voor het onderhoud van een blauw-groen dak geldt dat er jaarlijks na gelopen moet worden of er 

eventuele zaadjes en beginnende plantjes die niet op het dak thuishoren verwijderd dienen te 

worden. 

 

TOEPASSINGSGEBIEDEN: 

- Biodiversiteit 

- Koelen  

- waterberging 

 

TECHNISCHE GEGEVENS: 

Bedekkingsgraad:   95 % 

Dakhelling:    0-20 graden 

Gewicht:    ca. 80-120 kg/m² 

Wateropslag:    60-100 liter/m²  

Substraat:    30-60 mm 

Standaard afmetingen:   120 x 100 cm 
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VOORDELEN: 
- Energie 

Een groen dak isoleert. Het zorg ervoor dat je geen airconditioning nodig hebt in de zomer. 

 

- Rendement zonnepanelen 

Op een groen dak blijft de temperatuur laag waardoor het rendement van je zonnepanelen wordt 

vergroot. 

 

- Levensduur dak 

Een groen dak beschermt de dakbedekking tegen blootstelling aan hagel, Uv-straling, takken en 

vuil. Het gaat daardoor twee keer zo lang mee als een traditioneel dak.  

 

- Waterberging 

Het waterbergend vermogen kan variëren van 15 liter tot wel 100 liter per m². Hoe groter het 

waterbergend vermogen van het dak, hoe minder overlast of schade er zal zijn bi extreme 

regenval omdat het water niet direct het riool in stroomt.  
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1.5 Zuiveren vuil water vijver 

TOEPASSING: 

Afvalwater, zoals dat van de wasbakken, wordt gezuiverd in de vijver aan de achterzijde van het 

gebouw. In de vijver komen allerlei waterplanten die leven van de voedingsstoffen uit ons 

afvalwater. Het water wordt dus gezuiverd door de planten. Een deel van het gezuiverde water 

wordt opnieuw gebruikt in het gebouw, bijv. om het toilet te spoelen. Het water wat over is loopt 

naar de Maas.  

 

Het grijze water van de wasbakken in het gebouw 

kunnen gezuiverd worden in een helofytenfilter 

(ook wel rietzand filter) geïntegreerd in de vijver. 

Dit is een plantenfilter mat lagen zand, grint en 

schelpen, waar het vervuilde water langzaam door 

naar beneden zakt. De grootte van dit systeem 

hangt af van de hoeveelheid water dat gezuiverd 

moet worden. Bovenop het filter groeien 

moerasplanten (helofyten). De wortels van deze 

planten nemen een groot deel van de zuivering tot 

hun rekening. 

 

In het helofytenfilter wordt het afvalwater enkele centimeters onder het maaiveld van het filter 

gelijkmatig verdeeld. Door de toevoer onder het oppervlak plaats te laten vinden ontstaat er geen 

geuroverlast. Het afvalwater sijpelt dan door de zandlaag en de wortelzone waar de biologische 

zuivering plaatsvindt. Onderin het zandfilter is een drainage aangebracht waarin het gezuiverde 

afvalwater wordt verzameld. Meestal worden er in de zandlaag ijzer- of koperdeeltjes toegevoegd 

om fosfaten te binden. Een helofytenfilter is door het aanbrengen van folies, kleilagen of beton 

hydrologisch volledig afgesloten van de bodem. 

 

Waterplanten geschikt voor waterzuivering: 

De meeste helofytenplanten zijn gras- of rietachtig maar er zijn er ook met een langwerpig blad. 

Er zijn heel veel soorten die bloeien met prachtige bloemen, maar allemaal hebben ze een sterk 

wortelstelsel waarmee ze veel voedingsstoffen uit het water halen. Door deze functie zijn ze 

uitstekend te gebruiken om hun functie in het filter te vervullen. 

 

Voor een helofyten filter zijn een aantal soorten uitermate geschikt: 

- Iris pseudacorus – gele lis (Groenbladige geel bloeiende lis) 

- Phragmites australis – Riet (Groenbladig riet met bruine bloempluimen) 

- Sparganium erectum – de Egelskop (Groene rietsoort met stekelige ronde vruchten) 

- Acorus calamus – Kalmoes (Groene grasachtige soort, geel groei bloeikorfje) 

- Typha angustifolia – grote Lisdodde (Groene bladeren met bruine sigaren) 

- Scirpus lacustris – Matten bies (Groen/grijze smalle bladeren met grasachtige bloeiwijze) 
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1.6 Regenwater hergebruik 

Regen is de meest voorkomende vorm van neerslag in Nederland. Per jaar valt er gemiddeld zo’n 

690 tot 900 millimeter aan regenwater. Het meeste regenwater valt gedurende zomerperiode, dit 

komt doordat er dan door de warmte stevige regenbuien kunnen ontstaan.  

TOEPASSING: 

Het hergebruiken van regenwater zorgt voor een besparing van drinkwater. Dit draagt bij aan een 

beter milieu. Daarnaast wordt voor bijna alle klussen en apparaten in een gebouw schoon 

drinkwater gebruikt, terwijl er net zo goed regenwater gebruikt kan worden. Door zo veel mogelijk 

regenwater te gebruiken hoeft er minder grondwater gewonnen te worden, wat uitdroging van de 

grond tegen gaat. Er hoeft geen zuivering en transport van het grondwater plaats te vinden 

waardoor energie wordt bespaart. Daarnaast wordt ook de riolering ontlast waardoor er minder 

vervuild water op het oppervlakte water wordt gestort. 

 

Hemelwatersysteem  

Het water wordt opgevangen via een regenpijp in een ondergrondse regenwatertank of in een 

waterzak, gefilterd, opgeslagen en wanneer nodig gepompt naar de gebruikspunten. Behalve 

ondergronds in de kruipruimte, een regenwatertank kan ook bovengronds op zolder of in kelder 

geplaatst worden. 

 

TOEPASSINGSGEBIEDEN: 

- Spoel water toiletten  

- Water geven planten  

 

VOORDELEN: 
- Duurzaam 

Het hergebruiken van regenwater 

zorgt voor een besparing van 

drinkwater. Dit draagt bij aan een 

beter milieu. Om drinkwater te 

maken van grondwater en 

oppervlaktewater is een complex 

en duur systeem van 

waterzuivering nodig dat veel 

energie verbruikt en het milieu 

belast. Daarom loont het om het 

hemelwater te hergebruiken. 

 

- Goedkoper 

Regenwater is gratis. Op deze manier wordt er bespaart op de waterrekening. Het gebruik van  

een regenwatersysteem voor toilet en tuin kan tot 50 procent op de waterfactuur besparen, soms 

zelfs meer. 

 

- Kalkvrij water 

In regenwater zit van nature geen kalk. Dit water is beter voor de planten in de tuin. Daarnaast 

hoeft de kalkaanslag in het toilet niet te worden weggeschuurd.  
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2. biodiversiteit in omgeving van de weerstand te Roermond 
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Scoop: voor smart circulair de biodiversiteit van de weerstand behouden en nog 

verbeteren.  

Locatie: De weerstand in 

Roermond is een oude fabriek 

waar vroeger Philips in heeft 

geproduceerd. Dit bedrijven 

terrein staat al jaren leeg en de 

nieuwe eigenaar wil hier nieuwe 

woningen in gaan bouwen zodat 

het oude van de fabriek blijft 

bestaan meer het een nieuw 

leven in wordt geblazen.  

 

 

Eisen: 

Het project heeft een aantal eisen en punten die de opdrachtgever graag terug 

wil zien in het eindontwerp. 

 

- Het uitnodigend maken de hoofdweg binnen te lopen. 

- Het vooropstellen van fietsers en voetgangers. 
- Duurzaam bouwen van het project. 

- Het zo veel mogelijk recyclen van bestaande materialen. 

 

Project de weerstand licht in de schil van het centrum. Hierbij is het ook nog een 

royaal terrein naast woonwijken. Hierdoor is er spraken van minimale overlast 

veroorzaken voor de woonwijken om het bouwterrein. 
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Biodiversiteit 

Naast de punten die de opdracht gever graag wil terug zien in het project is het 

ook heel belangrijk om biodiversiteit te kunnen behouden en waar nodig te 

verbeteren. 

Biodiversiteit kan makkelijk opgedeeld worden zodat het begrip ook wordt 

begrepen: Bio = leven en diversiteit = verscheidenheid.  

biodiversiteit of biologische diversiteit is een graad van verscheidenheid 

aan levensvormen binnen een gegeven ecosysteem, bioom, geografisch gebied 

of de gehele planeet. Biodiversiteit omvat de verscheidenheid aan 

verschillende ecosystemen, de verscheidenheid aan verschillende soorten binnen 

een ecosysteem en de genetische variatie binnen een soort. Een veelgebruikte 

maat voor biodiversiteit van een gebied is de soortenrijkdom van een bepaalde 

groep soorten (zoals planten, vogels, algen). De biodiversiteit van een 

ecosysteem wordt vaak gebruikt als een indicator voor de gezondheid ervan. 

Daarvoor wordt de aanwezige biodiversiteit vergeleken met historische gegevens 

of gegevens uit vergelijkbare gebieden. 

Biodiversiteit hangt nauw samen met het klimaat. 

De biodiversiteit van de aarde staat zwaar onder druk. Het aantal soorten neemt 
door de jaren heen sterk af. 

In het jaar 1950 waren er in Nederland 1400 soorten hogere planten. Sindsdien 
zijn hiervan 70 verdwenen uit Nederland en zijn 500 in aantal/oppervlakte 
ernstig achteruitgegaan. Het aantal broedvogelsoorten is in dezelfde periode met 

een derde afgenomen. Ook bij de insectenpopulaties wordt sedert het begin van 
de 21e eeuw een opmerkelijke terugval genoteerd. 

 

Het huidige tempo van wereldwijd diversiteitsverlies wordt geschat op 100 tot 

1000 keer meer dan de (natuurlijk voorkomende) achtergrond-extinctiegraad en 
zal naar verwachting in de komende jaren nog verder groeien. De belangrijkste 
conclusie is dat de natuur wereldwijd in een ongekend snel tempo achteruit gaat. 

Binnen enkele decennia worden een miljoen soorten in hun voortbestaan 
bedreigd.  

In Nederland wordt gewerkt aan een ecologische hoofdstructuur om de afname 

van de biodiversiteit in Nederland af te remmen. Dit beleid is gebaseerd op 

de eilandtheorie die stelt dat een groter aaneengesloten natuurgebied een 

relatief grotere biodiversiteit heeft. Natuurgebieden kunnen ook met kleine 

corridors (bv. ecoducten) aaneengesloten worden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecosysteem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bioom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Planeet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecosysteem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Genetische_variatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broedvogel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Insecten
https://nl.wikipedia.org/wiki/21e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Insectensterfte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurnetwerk_Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eilandbiogeografie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurgebied
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecoduct
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De Taskforce heeft als doel een visie te ontwikkelen op de manier waarop 

Nederland zijn beslag op natuurlijke hulpbronnen kan verminderen. Ook zal de 

Taskforce de extra inspanningen die Nederland kan leveren voor het behoud van 

waardevolle ecosystemen in binnen- en buitenland in kaart brengen en samen 

met maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven concrete projecten 

implementeren om het verlies aan biodiversiteit op de langere termijn tegen te 

gaan. 
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De biodiversiteit bij de weerstand 

De biodiversiteit bij de weerstand willen we gaan verbeteren met zoveel mogelijk 

groen behouden van de bestaande beplanting. Op dit moment is dit vooral de 

oude bomen die er staan en achter gebouw Z de vijver behouden en vernieuwen. 

 

Insecten hotel 

Daarnaast is het ook belangrijk om nieuwe beplanting en groen aan te brengen 

voor de biodiversiteit dit in samen werking met insecten hotels en een 

natuurvijver laat zien dat we een verruimen biodiversiteit kunnen creëren bij het 

oude fabrieksterrein.  

Een speciaal geconstrueerde insectenschuilplaats 

dient vaak zowel een ecologisch als een milieu 

educatief doel. Met verschillende materialen 

geconstrueerde insectenhotels staan dikwijls 

in heemtuinen, ecologische tuinen 

en milieueducatiecentra. Insectenhotels zijn er 

meestal op gericht insecten te laten 

overwinteren. Hiervan maken met 

name lieveheersbeestjes en vlinders gebruik, 

naast solitaire bijen en solitaire wespen. 

Het insectenhotel moet opgehangen worden op 

een zonnige plek richting zuiden en met veel 

bloemen in de omgeving. Er komen geen bijen 

en andere insecten af op hotels gericht op het 

noorden of hangend in de schaduw of onder 

bomen. Een hotel gaat een jaar of twee of drie 

mee en wordt dan minder geschikt door 

schimmels en scheuren. 
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